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Innstilling

Fylkestinget i Sør-Trøndelag viser til Samerettsutvalgets innstilling.

Fylkestinget viser videre til hovedformålet med forslaget. Dette er å legge titrette for en
effektiv gjennomføring av statens folkerettslige forpliktelser overfor samene.
Et viktig hensyn er også at forvaltningen av grunn og naturressurser skal skje på en balansert
og økologisk bærekraftig måte, og til beste for både samisk kultur og næring, øvrig
lokalbefolkning og allmenheten.

Fylkestinget har ut fra dette vurdert tre hovedområder i Samerettsutvalgets forslag og vil
uttale følgende:

1. Fylkestinget støtter forslaget om opprettelse av kartleggingskommisjon og
utmarksdomstol. Forslaget innebærer legalisering av gjeldende rettigheter for både den
samiske og ikke-samiske befolkningen og kan etter fylkestingets mening bidra til
bedre forutsigbarhet for utvikling av utmarksnæringene.

2. Ny plan- og bygningslov initierer saksbehandlingsmetodikken i forhold til
behandlingen av areal- og plansaker. Denne bør kunne sikre samisk medinnflytelse i
beslutningsprosessen uten et omfattende særskilt saksbehandlings- og
konsultasjonssystem.

Det blir i prinsippet feil å etablere en sideordnet planlov for bestemte interesser med
egne endringer for informasjon og medvirkning.

Forslag til ny §25 i Plan- og Bygningsloven om Sametingets rett til å delta i offentlig
oppnevnte råd, utvalg og nemnder bør begrenses til å omhandle spørsmål som gjelder
bruk, utnyttelse og disponering av grunn og ressurser i de tradisjonelle samiske
områdene.

3. Fylkestinget går inn for at statsallmenningene fortsatt forvaltes etter fjelloven og
legger vekt på tillempninger av eksisterende forvaltningsordning. Det forutsettes at
fjellloven suppleres slik at antall fjellstyrer kan vurderes, eventuelt reduseres gjennom
sammenslåinger. Dette for at loven bedre kan virke etter hensikten med hensyn til
samisk medvirkning og også legge til rette for en mer helhetlig utmarksforvaltning.



Protokoll

Følgende forslag ble fremmet:

1. Ronny Kjelsberg. Rødt:

(Ønsker å stemme for rådmannens opprinnelige innstilling).

Tillegg:
Fylkestinget i Sør Trøndelag mener at det bør vurderes hvordan man kan styrke samisk rett i
områder med lang tradisjon for samisk reindrift, også i områder som ikke er statsgrunn.

2. DNA,SV,SP  v/Arnfinn Brechan(DNA):
Nytt avsnitt tre, under punkt to i korrigert innstilling.

Det foreligger utkast til Lov om saksbehandling og konsultasjoner ved tiltak som kan få virkning
for naturgrunnlaget i tradisjonelt samiske områder (Saksbehandlings- og konsultasjonsloven).
Forslag i denne lovens §25 om Sametingets rett til å delta i offentlige oppnevnte råd, utvalg og
nemnder bør begrenses til å omhandle spørsmål som gjelder bruk, utnyttelse og disponering av
grunn og ressurser i de tradisjonelt samiske områdene.

3. Johan Lund Furunes(FRP):
Sør-Trøndelag Fylkeskommune går imot opprettelsen av Hålogalandsallmenningen, og vil inntil
videre beholde Statskog som grunneier.

Sør-Trøndelag Fylkeskommune tar sterk avstand fra enhver form for forskjellsbehandling av
mennesker basert på hudfarge, raseforestillinger, kulturell, etnisk eller religiøs tilknytning. Sør-
Trøndelag Fylkeskommune vil derfor gå imot enhver særbehandling av samene i forhold til den
øvrige befolkningen, herunder også direkte samisk representasjon i Hålogalandsallmenningen
basert på etnisitet.

Sør-Trøndelag Fylkeskommune mener i likhet med SRUIIs flertall at det er behov for å lovfeste
det nordnorske lokaldemokratiets og rettighetshaveres rett til å ta del i verdiskapningen på
statsgrunn i Nord-Norge etter samme prinsipper som Fjelloven legger til grunn i Sør-Norge. Det
er naturlig at det tillegges utmarksstyrene, eller annet organ oppnevnt av kommunene, å forvalte
disse inntektene.

Sør-Trøndelag Fylkeskommune mener det bør opprettes lokale forvaltningsorgan av en slik
arealmessig størrelse at forvaltningen kan utøves ut fra et helhetlig perspektiv og et forsvarlig
inntekstmessig grunnlag. Representasjonen i slike organ bør settes sammen av politisk oppnevnte
representanter fra kommunene, representanter fra berørte næringsinteresser samt Friluftslivets
fellesorganisasjon (FRIFO), men hvor politisk oppnevnte utgjør et flertall.

Sør-Trøndelag Fylkeskommune ønsker at reindriftsnæringen skal behandles som enhver annen
næring, her under også at den gis representasjon på linje med andre legitime bruksrettshavere.



Sør-Trøndelag Fylkeskommune går imot et forbud mot salg av all eksisterende statsallmenning
og statsgrunn i nord. Tvert  om bør personer som bygsler tomter på statlig grunn far tilbud om
kjøp. Det bør samtidig åpnes for salg av ikke-utmarksrelaterte tomter.

Sør-Trøndelag Fylkeskommune er av den oppfatning at i spørsmål om rett til deltakelse i
forvaltningen av , og fordeling av inntektene fra statsallmenning, bør lokaldemokratiet og de
bruksberettigede i Nord-Norge og i Sør-Norge ha en likeverdig rettstilstand.

Sør-Trøndelag Fylkeskommune støtter i likhet med SRUIIs flertall å gi reindriftsnæringen, i
tillegg til friluftsinteressene og landbruksberettigede fast representasjon i fjellstyrene der en
betydelig del av fjellstyrets område er reinbeiteareal. Sør-Trøndelag Fylkeskommune forutsetter
imidlertid at oppnevningen av reindriftsnæringens representant blir gjort av kommunestyrene, på
lik linje med øvrige bruksberettigede. Sør-Trøndelag Fylkeskommune mener også at fjelloven
ikke bør stille krav om at de bruksberettigede skal ha flertall i fjellstyrene.

4. Torhild 0 .  Aarbergsbotten(H):

Nytt punkt 4:
Fylkestinget støtter ikke flertallet i Samerettsutvalget sitt forslag om å overføre statens grunn i
Troms og Nordland fra Statsskog til et regionalt offentlig eierskap ved Hålogalands-
allmenningen.

Votering:
Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens opprinnelige innstilling og korrigert innstilling
ble mot 1 stemme(Rødt) korrigert innstilling lagt til grunn for den videre votering.
Forslag 3 fikk 6 stemmer(FRP), og falt.
Innstillingens to første avsnitt ble vedtatt mot 6 stemmer(FRP).
Innstillingens punkt I ble vedtatt mot 6 stemmer(FRP).
Innstillingens punkt 2 første og andre avsnitt ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom avsnitt tre i punkt 2 og forslag 2 ble forslaget enstemmig vedtatt.
Forslag 4  fikk 12 stemmer(H,FRP,V), og falt.
Forslag I fikk I stemme(Rødt), og falt.

Vedtak

Fylkestinget i Sør-Trøndelag viser til Samerettsutvalgets innstilling.

Fylkestinget viser videre til hovedformålet med forslaget. Dette er å legge tilrette for en effektiv
gjennomføring av statens folkerettslige forpliktelser overfor samene.
Et viktig hensyn er også at forvaltningen av grunn og naturressurser skal skje på en balansert og
økologisk bærekraftig måte, og til beste for både samisk kultur og næring, øvrig lokalbefolkning
og alhnenheten.

Fylkestinget har ut fra dette vurdert tre hovedområder i Samerettsutvalgets forslag og vil uttale
følgende:



1.
Fylkestinget støtter forslaget om opprettelse av kartleggingskommisjon og utmarksdomstol.
Forslaget innebærer legalisering av gjeldende rettigheter for både den samiske og ikke-
samiske befolkningen og kan etter fylkestingets mening bidra til bedre forutsigbarhet for
utvikling av utmarksnæringene.
2.
Ny plan- og bygningslov initierer saksbehandlingsmetodikken i forhold til behandlingen av
areal- og plansaker. Denne bør kunne sikre samisk medinnflytelse i beslutningsprosessen uten
et omfattende særskilt saksbehandlings- og konsultasjonssystem.

Det blir i prinsippet feil å etablere en sideordnet planlov for bestemte interesser med egne
endringer for informasjon og medvirkning.

Det foreligger utkast til Lov om saksbehandling og konsultasjoner ved tiltak som kan fa
virkning for naturgrunnlaget i tradisjonelt samiske områder (Saksbehandlings- og
konsultasjonsloven). Forslag i denne lovens §25 om Sametingets rett til å delta i offentlige
oppnevnte råd, utvalg og nemnder bør begrenses til å omhandle spørsmål som gjelder bruk,
utnyttelse og disponering av grunn og ressurser i de tradisjonelt samiske områdene.
3.
Fylkestinget går inn for at statsallmenningene fortsatt forvaltes etter fjelloven og legger vekt
på tillempninger av eksisterende forvaltningsordning. Det forutsettes at fjelloven suppleres
slik at antall fjellstyrer kan vurderes, eventuelt reduseres gjennom sammenslåinger. Dette for
at loven bedre kan virke etter hensikten med hensyn til samisk medvirkning og også legge til
rette for en mer helhetlig utmarksforvaltning.


