Sluttprotokoll fra reindriftsavtaleforhandlingene 2011
Fra Norske Reindriftsamers Landsforbund (m)
møtte:
Forhandlingsutvalg

Nils Henrik Sara (leder)
Inge Even Danielsen
Per John A Anti

Sakkyndig/rådgiver

John Anders Liijell
Nils Mathis Sara
Stein Owe
Asgrim Opdal
Randi Skum

Fra Staten møtte:
Forhandlingsutvalg

Leif Forse11 (ieder)
Marit Myklevold

Sak!syndig/rådgiver

Lisa Jåma (Landbruks- og matdepartementet)
Pernille Pihl (Reindriftsforvaltningen)
Gørill Andreassen (Reindriftsforvaltningen)
Anders J Bals (Reindriftsforvaltningen)
Maret Guhttor (Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet)
Espen Fjeldstad (Miljøverndepartementet)

Morten Floor

NRL ga på mste den 17. februar 201 1 kl. 09 en skriftlig tilbakemelding på statens
sonderingsskisse av 10.02.11. Staten responderte på NRLs tilbakemelding ved å legge fram en
revidert sonderingsskisse og med sikte på å legge til rette for en avtaleløsning.

I møte 17.02.11 kl. 15.00 meddelte NRL at statens sonderingsskisse ikke ga grunnlag for en
avtaleløsning for avtaleåret 201 112012. Bakgrunnen var knyttet til uenighet omkring
markedsregulerende tiltak, herunder oppfølging og avvikling av det reguleringslageret som
ble etablert i slaktesesongen 201012011.
Statens forhandlingslederba på bakgrunn av denne tilbakemeldingen om at staten fikk legge
fram et formelt, revidert tilbud som ville være statens endelige tilbud til reindriftsavtale for
201112012.
Statens reviderte tilbud ble lagt fram for NRL 17.02.11 kl. 18.30. NRLs forhandlingsleder
meddelte av tilbudet ikke ga grunnlag for å inngå reindriftsavtale.
Statens forhandlingsleder konstaterte at det var kommet til brudd i forhandlingene om
Reindriftsavtalen 201 112012.
Statens forhandlingsleder viste til Hovedavtalen 5 9 og meddelte at Landbruks- og
matdepartementet, og med det reviderte tilbudet som grunnlag, vil fremme forslag til
Stortinget om de tiltak og økonomiske rammer som skal gjelde for avtaleåret 201 112012.
Partene ble deretter enige om følgende protokoll:

Gjennomforing i medhold av Stortingets vedtak
Partene er enige om å praktisere de bestemmelser som følge av Stortingets endelige
behandling som reindriftsavtale for 201 112012, og gjennomføre normale prosedyrer m.h.t.
forskrifter og øvrig oppfølging på dette grunnlag.

Oslo, 17 februar 201 1
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