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Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Høringsuttalelse forslag til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) og
utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt fram forslag til endringer i
sameloven, samt utkast til veileder som skal benyttes av kommuner og fylkeskommuner.
Lovforslaget og veilederen vil bli førende for prosessen i saker der samiske interesser
berøres, og vil i så måte også kunne påvirke grunneiere. Norges Skogeierforbund
representerer 35 000 skogeiere, og ønsker derfor å gi sine innspill til lovforslaget og
veilederen.
Utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner om konsultasjoner med
samiske interesser
Vi vil først kommentere at det er uheldig at grunneiere ikke har vært representert under
utarbeidelsen av veilederen. Grunneiere vil etter stor sannsynlighet bli berørt av forslag
til lovendring, og burde i den forbindelse blitt involvert når veilederen skulle lages for å
kunne gi sine innspill.
Veileder er ikke rettslig bindende
Flere av punktene som ble adressert under komitébehandlingen av lovforslaget i 2018, er
nå beskrevet i veilederen, herunder hvem som anses for å representere samiske
rettigheter, når en sak anses å ha direkte påvirkning på samiske interesser, frist og
protokoll. Det er positivt at veilederen beskriver med eksempler hvem som anses for å
representere samiske rettigheter, og eksempler på tiltak som «vil kunne påvirke samiske
interesser direkte».
Lovforslaget § 4-8 Forskrifter beskriver at loven kan tydeliggjøres gjennom forskrift,
men veilederen som her er foreslått, er ikke rettslig bindende. Norges Skogeierforbund
mener derfor at noen av avklaringene i veilederen må implementeres i forskrift, og disse
beskrives nærmere under.
Forslag til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)
Lovforslaget som nå er lagt ut på ordinær høring, fikk under komitébehandlingen i 2018
tilbakemeldinger fra ulike organisasjoner. Norges Skogeierforbund spilte da inn sine
synspunkter, og det vises til brev av 22.10.2018.
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Lovforslaget § 4-5 Varsling om saker som kan bli gjenstand for konsultasjoner beskriver
at Sametinget og andre med konsultasjonsrett skal «innen rimelig tid» svare på om de
ønsker å benytte seg av konsultasjonsretten sin. Norges Skogeierforbund mener det bør
settes frister for å kreve konsultasjon og disse bør spesifiseres i forskrift.
Veilederen viser til eksempler på ulike frister som forventes som «innen rimelig tid».
Sametinget forventes å svare innen 3 uker, og for saker som omfatter plan- og
bygningsloven forventes det svar innen 6 uker. Det vil etter vårt syn være mer
hensiktsmessig å fastsette dette i forskrift, da dette synliggjør forventningene for alle
parter i en sak.
Lovforslaget § 4-6 Innholdet i og formålet med konsultasjonsprosessen beskriver at
konsultasjonsprosessen ikke kan avsluttes «så lenge partene antar det er mulig å oppnå
enighet». Det vil etter vårt syn være en stor fordel om det fastsettes frister for slike
prosesser, da dette vil sikre at saker ikke treneres. Dette bør fastsettes i forskrift.
Lovforslaget har i liten grad utredet de økonomiske konsekvensene som kan berøre
grunneiere ved konsultasjonsplikt, noe som også ble spilt inn under komitébehandlingen
i 2018. Konsultasjonsplikten utløses eksempelvis ved saksbehandling der samiske
interesser berøres. Slike saker kan eksempelvis være plansaker, der grunneiere er søker.
Dersom konsultasjonsprosessen ikke har en frist for når den skal avsluttes, vil dette
skape uforutsigbarhet for grunneier, og i verste fall økonomiske ulemper. Selv om en av
partene har muligheten til å avslutte prosessen, vil det sikre framdrift ved å ha en gitt
frist for gjennomføring av konsultasjoner.
Konklusjon
Norges Skogeierforbund er positive til at noen av de tidligere innspilte punktene er
tydeliggjort i veilederen. Vi ønsker likevel at avklaringer vedrørende frister bør
implementeres i egen forskrift, ettersom veilederen ikke er rettslig bindende.
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