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INSTRUKS OM Å FATTE VEDTAK ETTER REINDRIFTSLOVEN § 60  
 
Landbruks- og matdepartementet viser til at Reindriftsstyret i sitt møte 7. februar 2013 
ikke fattet vedtak om fastsetting av frist for forholdsmessig reduksjon, slik dere er 
forpliktet til etter lov 15. juni 2007 nr 40 om reindrift § 71 jf. § 60.  
 
På denne bakgrunn vil departementet pålegge Reindriftsstyret å fatte vedtak slik loven 
krever. Vi redegjør nedenfor for bakgrunnen for den oppståtte situasjonen, og 
departementets vurderinger i saken. 
 

1. SAKENS BAKGRUNN 
Reindriftsstyrets myndighet og plikter fremgår av reindriftsloven. Reindriftsstyret har 
plikt til å behandle de saker som følger av loven samt etter kongens nærmere 
bestemmelser, jf. § 71. Det følger av § 60 tredje ledd at Reindriftsstyret har ansvar for at 
reintallsreduksjonen gjennomføres, og at de skal sette frister for gjennomføring av 
forholdsmessig reintallsreduksjon.  
 
I medhold av § 71 fjerde ledd har Landbruks- og matdepartementet 5. januar 2009 
fastsatt instruks vedrørende Reindriftsstyrets oppnevning og virksomhet. Denne 
beskriver blant annet Reindriftsstyrets myndighet og oppgaver. Instruksens § 9 fastslår 
at Reindriftsstyret er et offentlig forvaltningsorgan som skal bidra til at myndighetene 
når de overordnede mål for reindriftspolitikken som er fastsatt av Stortinget. Videre går 
bestemmelsen inn på hvilke konkrete oppgaver Reindriftsstyret skal utføre. 
Bestemmelsens punkt 15 fastslår at Reindriftsstyret skal ”sørge for at en siida som har 
et for høyt reintall reduserer dette, jf. reindriftsloven § 60 tredje ledd”.  
 



Side 2 
 

I Reindriftsstyrets møte 7. februar 2013 fattet Reindriftsstyret vedtak om utsettelse av 
saksbehandling i saker 1/13-63/13, 65/13-89/13 og 91/13-124/13. Vedtakene er 
utformet slik i møteprotokollen: 
 
«Behandling: 
Berit Marie P.E.Eira, Alf Johansen, Jon Anders Mortensson og Johan Anders Oskal 
fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
«  Den vedtatte reduksjonen i reintallet i Finnmark, er næringens største omstilling 

noensinne. Reindriftsstyret har ved flere anledninger tatt opp de menneskelige 
sidene ved denne saken med statlige myndigheter. 

 
Reindriftstyret viser også til Riksrevisjonens rapport, og Stortingets behandling, der 
det går frem at det er viktig at man har et tilbud til de som må /velger å forlate 
næringen.  Reindriftsstyret konstaterer at det ikke er tatt hensyn til disse innspill, og 
finner det vanskelig på dette tidspunkt å gjøre reintallsvedtak på siidaandels nivå. 

 
Reindriftsstyret vil derfor avvente situasjonen i påvente av en behandling av 
revidert nasjonalbudsjett, før man gjør sine vedtak.» 

 
Votering: Forslaget fra Berit Marie P.E.Eira, Alf Johansen, Jon Anders Mortensson og 
Johan Anders Oskal ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes». 
 
 

2. DEPARTEMENTETS VURDERINGER 
Reindriftsstyret utsatte behandlingen av nesten alle sakene som ble forelagt styret, og 
begrunnet dette med at de vil påvente behandlingen av revidert nasjonalbudsjett før 
vedtak fattes.  
 
Reindriftsstyret har ikke hjemmel i verken lov eller instruks til å fatte en slik beslutning. 
Det ligger ikke innenfor Reindriftsstyrets kompetanse å stoppe disse sakene med den 
begrunnelse at man vil avvente eventuelle økonomiske tiltak i forbindelse med 
reintallreduksjonen. Dette er et politisk spørsmål.  
 
Som et offentlig forvaltningsorgan hvis plikter følger av reindriftsloven og instruksen, 
og som er tildelt oppgaver for å bidra til å oppfylle reindriftspolitikkens overordnede 
mål slik disse er fastsatt av Stortinget, har Reindriftsstyret plikt til å fatte vedtak om frist 
for forholdsmessig reintallreduksjon. 
 



Side 3 
 

Landbruks- og matdepartementet pålegger på denne bakgrunn Reindriftsstyret å fatte 
vedtak om frister for forholdsmessig reduksjon i alle sakene som ble utsatt på møtet 7. 
februar 2013. Dette må skje i neste møte i Reindriftsstyret 26-27. februar 2013. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Anne Marie Glosli (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 Marit Myklevold 
 avdelingsdirektør 
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