
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Kommunestyret
Dato: 11.02.2009
Tidspunkt: 10:00 – 14:00.

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
John Helland Leder KVH
Liv Reidun Olsen Medlem KVH
Irene Kaasen Medlem KVH
Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH
Ivar Henning Boberg Medlem KVAP
Jan Inge Karlsen Medlem KVAP
Kjell Kr. Johansen Medlem KVAP
Liv Karin Olset Medlem KVAP
Ann Sissel Emaus Medlem KVAP
Aud Tove Tømmerbukt Medlem KVFRP
Tryggve Enoksen Medlem KVSV
Astrid Kvangarsnes Medlem KVSV
Jan Helge Jensen Nestleder KVKY

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Anne Gerd Jonassen MEDL KVKY
Ole Josefsen MEDL KVKRF

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Tor Johnny Josefsen Anne Gerd Jonassen KVKY
Svein Bogstrand Ole Josefsen KVH

Merknader:

Ingen.

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Liv W Smith Rådmann
Bjørn Ellefsæter Kontorsjef

Vi bekrefter med vår underskrift at protokollen korrekt gjengir saksbehandling og vedtak i møtet.  

Burfjord 11.02.09

John Helland Liv Karin K Olset Tor Johnny Josefsen
Ordfører
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PS 2009/1 Budsjettregulering

Rådmannens innstilling
Driftsbudsjett for Gargo sykehjem økes med 95.250,-  i henhold til behovsmelding.
Investeringsbudsjett for Gargo økes med 787.500,- i henhold til behovsmelding.
It avdeling har en økning i investering på 138.912,- i henhold til regneark.
Interkommunal IT har behov for en økning i investering på 100.000,-
Diverse andre poster har en økning på totalt 460.000,-
Kontorløsning hjemmesykepleie/ ergoterapeut kr. 120.000,-
I henhold til e-post fra rådmann kr. 382.000,-
Teknisk drift økning på 500.000,- til vedlikehold
Brann økes med 75.000,-
Psykiatri økes med 50.000,-

Budsjettøkning finansieres med nye midler som kommer i 2009.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 28.01.2009 

Behandling:
Kommunestyret inviteres til å fatte følgende vedtak:
Forslag fra formannskapet:

Øremerkede statlige midler til oppussing:
Kr

Oppgradering kontorløsning hjemmesykepleie-
/ergoterapeut 155 000,00 
Oppgradering venterom utenfor legekontor  45 000,00 



Brannforebygging ungdomsklubb 100 000,00 
Teknisk drift/vedlikehold av kommunale bygg 595 000,00 
Sum 895 000,00 

Tilleggsforslag fra Jan Helge Jensen, Kystpartiet:
Som prioritert oppgave innenfor de 595.000,- av statens tiltakspakke bevilges kr. 65.000,- til 
renovering av vegg ved Spildra skole.

Formannskapets vedtak ble enstemmig vedtatt.
Kystpartiets tilleggsforslag falt med 4 mot 1 stemme.

Forslag fra formannskapet:
Ekstraordinære frie inntekter Kr.442.000,- avsettes til likviditetsreserve.

Formannskapets vedtak ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra formannskapet:
Utbytte fra Nord-Troms kraftlag

Til fond for investeringer og nybygg avsettes inntil kr. 5 500 000,00 
Til styrking av kommunens utlånsfond 2 000 000,00 
Sum 7 500 000,00 

Formannskapets vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret inviteres til å fatte følgende vedtak:

Øremerkede statlige midler til oppussing:
Kr

Oppgradering kontorløsning hjemmesykepleie-
/ergoterapeut 155 000,00 
Oppgradering venterom utenfor legekontor  45 000,00 
Brannforebygging ungdomsklubb 100 000,00 
Teknisk drift/vedlikehold av kommunale bygg 595 000,00 
Sum 895 000,00 

Ekstraordinære frie inntekter Kr.442.000,- avsettes til styrking kommunens likviditetsreserve 
som følge av økt premieinnbetaling til KLP.

Utbytte fra Nord-Troms kraftlag

Til fond for investeringer og nybygg avsettes inntil kr. 5 500 000,00 
Til styrking av kommunens utlånsfond 2 000 000,00 
Sum 7 500 000,00 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 11.02.2009 



Behandling:
Tilleggsforslag fra Ap og SV: Administrasjonen lister opp preserende oppgaver på vedlike-
holdssiden. Teknisk utvalg prioriterer hvilke oppgaver som skal tas innenfor ekstraordinære 
vedlikeholdsmidler.

Tilleggsforslag fra H/KrF/Kp/FrP: Beløpet på kr 595 000 til vedlikehold disponeres av 
rådmannen og teknisk uteseksjon.

Formannskapets innstilling med tilleggsforslaget fra H/KrF/Kp/FrP ble vedtatt med 8 stemmer 
mot 7 stemmer for tilleggsforslaget fra AP og SV.

Vedtak:
Øremerkede statlige midler til oppussing:

Kr
Oppgradering kontorløsning hjemmesykepleie-
/ergoterapeut 155 000,00 
Oppgradering venterom utenfor legekontor  45 000,00 
Brannforebygging ungdomsklubb 100 000,00 
Teknisk drift/vedlikehold av kommunale bygg 595 000,00 
Sum 895 000,00 

Beløpet på kr 595 000 til vedlikehold disponeres av rådmannen og teknisk uteseksjon.

Ekstraordinære frie inntekter Kr.442.000,- avsettes til styrking kommunens likviditetsreserve 
som følge av økt premieinnbetaling til KLP.

Utbytte fra Nord-Troms kraftlag

Til fond for investeringer og nybygg avsettes inntil kr. 5 500 000,00 
Til styrking av kommunens utlånsfond 2 000 000,00 
Sum 7 500 000,00 

PS 2009/2 Fastsetting av valgdag for Stortings- og Sametingsvalg 2009

Rådmannens innstilling
I Kvænangen kommune fastsettes valgdagen for stortings- og sametingsvalget til mandag 14. 
september 2009.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 11.02.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I Kvænangen kommune fastsettes valgdagen for stortings- og sametingsvalget til mandag 14. 
september 2009.



PS 2009/3 Valg av valgstyre

Rådmannens innstilling
Formannskapets medlemmer velges til valgstyre for stortings- og sametingsvalget 2009. 
Ordfører velges til valgstyrets leder, mens varaordfører velges til valgstyrets nestleder.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 11.02.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapets medlemmer velges til valgstyre for stortings- og sametingsvalget 2009. 
Ordfører velges til valgstyrets leder, mens varaordfører velges til valgstyrets nestleder.

PS 2009/4 Delegering av oppnevning stemmestyrer

Rådmannens innstilling
Kommunestyret delegerer til valgstyret myndighet om opprettelse av stemmestyrer for stortings-
og sametingsvalget 2009.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 11.02.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret delegerer til valgstyret myndighet om opprettelse av stemmestyrer for stortings-
og sametingsvalget 2009.

PS 2009/5 Nedlegging av Reinfjord stemmekrets

Rådmannens innstilling
Reinfjord stemmekrets legges ned f.o.m. valgåret 2009.



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 11.02.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Reinfjord stemmekrets legges ned f.o.m. valgåret 2009.

PS 2009/6 Rullering av trafikksikkerhetsplanen-handlingsplan 2010

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommune godkjenner oppdateringen av handlingsplanen foretatt av ansvarlig 
arbeidsgruppe i møte 16.12.2008
Kommunen fremmer søknad om tilskudd når fylkeskommunale midler for fysiske tiltak 2010 
lyses ut. 

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 03.02.2009 

Behandling:
Tilleggsforslag fra Frp: Nye tiltak tilføyes FV 367: ”Rekkverk Brennbukt/Sørfjord”.

Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Frp ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Nye tiltak tilføyes FV 367: ”Rekkverk Brennbukt/Sørfjord”.

Kvænangen kommune godkjenner oppdateringen av handlingsplanen foretatt av ansvarlig 
arbeidsgruppe i møte 16.12.2008
Kommunen fremmer søknad om tilskudd når fylkeskommunale midler for fysiske tiltak 2010 
lyses ut. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 11.02.2009 

Behandling:
Forslag fra Kommunestyret: I pkt 1, 2 og 3 skal det i nest siste kolonne stå ”utføres i løpet av 
2009” og nytt punkt: ”Tilpasse kjørerute for skolebarn på Sørstraumen. Mål: Trygge av- og 
påstigning. Ansvarlig Kvænangen kommune”.

Teknisk utvalgs innstilling med forslag fra kommunestyret ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Nye tiltak tilføyes FV 367: ”Rekkverk Brennbukt/Sørfjord”. 



Kvænangen kommune godkjenner oppdateringen av handlingsplanen foretatt av ansvarlig 
arbeidsgruppe i møte den 16.12.2008. Kommunen fremmer søknad om tilskudd når 
fylkeskommunale midler for fysiske tiltak 2010 lyses ut.

I pkt 1, 2 og 3 skal det i nest siste kolonne stå ”utføres i løpet av 2009” og nytt punkt: ”Tilpasse 
kjørerute for skolebarn på Sørstraumen. Mål: Trygge av- og påstigning. Ansvarlig Kvænangen 
kommune”.

PS 2009/7 Søknad om fritak fra politiske verv

Rådmannens innstilling

Siv R Jenssen innvilges fritak fra sitt politiske verv som medlem av Utvalg for oppvekst og 
omsorg for perioden 11.02.09 – 30.06.10.

Saksopplysninger
Kommunelovens § 15.2 sier at ”Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et 
kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet 
eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.”

Siv R Jenssen har et lite barn og har behov for fritak i den forbindelse. Viser til vedlagte søknad. 
Vi ser det som rimelig at hun innvilges fritak som omsøkt.

Vedlegg:

Søknad fra Siv R Jenssen datert 12.01.09.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 11.02.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Siv R Jenssen innvilges fritak fra sitt politiske verv som medlem av Utvalg for oppvekst og 
omsorg for perioden 11.02.09 – 30.06.10.

PS 2009/8 Opprettelse av utvalg for investeringer på Gargo

Ordførers innstilling
Formannskapet innstiller til kommunestyret, om å gjøre følgende vedtak:

Forslag til vedtak:

1. Kvænangen kommunestyre oppretter et utvalg, heretter kalt Investeringsutvalg for Gargo, 
som får fullmakt til å planlegge og å foreta investeringer på og rundt Gargo sykestue. Beløpet 



avgrenses til livrentemidler gitt av avdøde Emil R. Paulsen tilsvarende 1 421 000 kroner per 
31.01.09, med tilkommende renter.

2. Utvalget består av styrer på Gargo- Matthias Welz, tilsynslege Gargo- Nils Johan Ribe, 
representant for de ansatte- Reidun Johnsen, ordfører- John Helland og rådmann- Liv-Wigdis 
Smith. Som leder, med ansvar for innkalling, velges ordfører og som nestleder styrer på Gargo. 
Rådmannen fungerer som sekretær. Det oppnevnes ikke varamedlemmer. Hvis et av 
medlemmene fratrer vervet, skal kommunestyret oppnevne et nytt medlem med tilsvarende 
funksjon.

3. Det forutsettes at midlene går til investeringer som forbedrer kvaliteten på tjenesten, både for 
brukere, pårørende og ansatte. Tiltakene avgrenses mot betaling for driftsmidler, lønn og 
forbruksmateriell til vanlig drift. Utvalget kan også avsette midler til å bidra med å igangsette 
investeringer som ellers ikke ville blitt iverksatt av kommunen, men som kan realiseres helt eller 
delvis med hjelp av de her nevnte midler.
Som investering i denne sammenhengen regnes også utgifter til trivselsfremmende tiltak for 
beboere. Dette må gjelde utgifter som ellers ikke har vært, eller ikke ville blitt, dekket over 
kommunale budsjetter.   

4. Investeringsutvalget kan selv komme med forslag til investeringer, og skal også invitere 
ansatte, brukere og pårørende til å komme med forslag til tiltak.

5. Utvalget skal også påse at avdøde Emil R. Paulsen blir hedret for sin gavmildhet med en 
synlig plakett eller lignende.

6. Investeringsutvalget opphører når de nevnte midler er forbrukt i sin helhet.

7. Investeringsutvalget er et ad hoc-utvalg opprettet av kommunestyret med hjemmel i 
kommunelovens § 10, nr.5. Utgifter til drift av utvalget dekkes av Kvænangen kommune som 
arbeidsgiver, og det gis ikke vederlag for utvalgets medlemmer ut over utgiftsdekning. Ellers 
gjelder forvaltningsloven og kommunelovens regler så langt de passer. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 28.01.2009 

Behandling:
Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret, om å gjøre følgende vedtak:

Forslag til vedtak:

1. Kvænangen kommunestyre oppretter et utvalg, heretter kalt Investeringsutvalg for Gargo, 
som får fullmakt til å planlegge og å foreta investeringer på og rundt Gargo sykestue. Beløpet 
avgrenses til livrentemidler gitt av avdøde Emil R. Paulsen tilsvarende 1 421 000 kroner per 
31.01.09, med tilkommende renter.

2. Utvalget består av styrer på Gargo- Matthias Welz, tilsynslege Gargo- Nils Johan Ribe, 
representant for de ansatte- Reidun Johnsen, ordfører- John Helland og rådmann- Liv-Wigdis 



Smith. Som leder, med ansvar for innkalling, velges ordfører og som nestleder styrer på Gargo. 
Rådmannen fungerer som sekretær. Det oppnevnes ikke varamedlemmer. Hvis et av 
medlemmene fratrer vervet, skal kommunestyret oppnevne et nytt medlem med tilsvarende 
funksjon.

3. Det forutsettes at midlene går til investeringer som forbedrer kvaliteten på tjenesten, både for 
brukere, pårørende og ansatte. Tiltakene avgrenses mot betaling for driftsmidler, lønn og 
forbruksmateriell til vanlig drift. Utvalget kan også avsette midler til å bidra med å igangsette 
investeringer som ellers ikke ville blitt iverksatt av kommunen, men som kan realiseres helt eller 
delvis med hjelp av de her nevnte midler.
Som investering i denne sammenhengen regnes også utgifter til trivselsfremmende tiltak for 
beboere. Dette må gjelde utgifter som ellers ikke har vært, eller ikke ville blitt, dekket over 
kommunale budsjetter.   

4. Investeringsutvalget kan selv komme med forslag til investeringer, og skal også invitere 
ansatte, brukere og pårørende til å komme med forslag til tiltak.

5. Utvalget skal også påse at avdøde Emil R. Paulsen blir hedret for sin gavmildhet med en 
synlig plakett eller lignende.

6. Investeringsutvalget opphører når de nevnte midler er forbrukt i sin helhet.

7. Investeringsutvalget er et ad hoc-utvalg opprettet av kommunestyret med hjemmel i 
kommunelovens § 10, nr.5. Utgifter til drift av utvalget dekkes av Kvænangen kommune som 
arbeidsgiver, og det gis ikke vederlag for utvalgets medlemmer ut over utgiftsdekning. Ellers 
gjelder forvaltningsloven og kommunelovens regler så langt de passer. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 11.02.2009 

Behandling:
Forslag fra Kommunestyret: 

1. Utvalgtes navn endres til ”Utvalg for disponering av gave fra Emil R Paulsen”.
2. Nytt pkt 8: Utvalget rapporterer bruken av midler til kommunestyret og sørger for at 

vedtakene offentliggjøres.

Formannskapets innstilling med kommunestyrets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kvænangen kommunestyre oppretter et utvalg, heretter kalt Utvalg for disponering av gave 
fra Emil R Paulsen, som får fullmakt til å planlegge og å foreta investeringer på og rundt Gargo 
sykestue. Beløpet avgrenses til livrentemidler gitt av avdøde Emil R. Paulsen tilsvarende 1 421 
000 kroner per 31.01.09, med tilkommende renter.

2. Utvalget består av styrer på Gargo- Matthias Welz, tilsynslege Gargo- Nils Johan Ribe, 
representant for de ansatte- Reidun Johnsen, ordfører- John Helland og rådmann- Liv-Wigdis 
Smith. Som leder, med ansvar for innkalling, velges ordfører og som nestleder styrer på Gargo. 
Rådmannen fungerer som sekretær. Det oppnevnes ikke varamedlemmer. Hvis et av 
medlemmene fratrer vervet, skal kommunestyret oppnevne et nytt medlem med tilsvarende 
funksjon.



3. Det forutsettes at midlene går til investeringer som forbedrer kvaliteten på tjenesten, både for 
brukere, pårørende og ansatte. Tiltakene avgrenses mot betaling for driftsmidler, lønn og 
forbruksmateriell til vanlig drift. Utvalget kan også avsette midler til å bidra med å igangsette 
investeringer som ellers ikke ville blitt iverksatt av kommunen, men som kan realiseres helt eller 
delvis med hjelp av de her nevnte midler.
Som investering i denne sammenhengen regnes også utgifter til trivselsfremmende tiltak for 
beboere. Dette må gjelde utgifter som ellers ikke har vært, eller ikke ville blitt, dekket over 
kommunale budsjetter.   

4. Utvalg for disponering av gave fra Emil R Paulsen kan selv komme med forslag til 
investeringer, og skal også invitere ansatte, brukere og pårørende til å komme med forslag til 
tiltak.

5. Utvalget skal også påse at avdøde Emil R. Paulsen blir hedret for sin gavmildhet med en 
synlig plakett eller lignende.

6. Utvalg for disponering av gave fra Emil R Paulsen opphører når de nevnte midler er forbrukt i 
sin helhet.

7. Utvalg for disponering av gave fra Emil R Paulsen er et ad hoc-utvalg opprettet av 
kommunestyret med hjemmel i kommunelovens § 10, nr.5. Utgifter til drift av utvalget dekkes 
av Kvænangen kommune som arbeidsgiver, og det gis ikke vederlag for utvalgets medlemmer ut 
over utgiftsdekning. Ellers gjelder forvaltningsloven.

8. Utvalget rapporterer bruken av midler til kommunestyret og sørger for at vedtakene 
offentliggjøres.

PS 2009/9 Høringsuttalelse til samerettsutvalgets innstilling vedrørende 
oppretttelse av Hålogalandsallmenningen

Ordførers innstilling:

Formannskapet legger frem for  kommunestyret et forslag til høringsuttalelse. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 28.01.2009 

Behandling:
Formannskapet forslag til vedtak til uttalelse ble enstemmig vedtatt framlagt for kommunestyret.

Vedtak:
Innstilling til kommunestyret:
Kvænangen kommune anser Nord-Troms regionråds uttalelse som representativ for kommunen 
sitt syn og oversender denne som vår høringsuttalelse. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 11.02.2009 



Behandling:
Forslag fra SV: Ny siste setning i punkt 2.1: Loven må også ha som formål å styrke 
sysselsetting, næringsutvikling og verdiskapning i området som berøres.

Formannskapets innstilling med forslaget fra SV ble enstemmig vedtatt.

Protokolltilførsel fra Kystpartiet: Kystpartiet vil at kommunene skal få større selvråderett over 
eget areal. Vi vil at kommunene skal forvalte egen utmark. Dette ut fra at innbyggerne i hver 
kommune kjenner sitt nærområde best, og kan ut fra dette forvalte dette på en forsvarlig måte. 
Kommunestyrene er et forvaltningsorgan som velges ut fra ulike lag av grupper av mennesker, 
og gir på den måten den beste ballansen når avgjørelser tas i dens forvaltningsområde. Med 
dette som bakgrunn mener vi at den beste framtidige måten å forvalte statsgrunn i kommunene 
og fylkene på, er at kommunen får overført denne delen av grunnen.

Vedtak:
Høringsuttalelse fra Kvænangen kommune til den nye sameretten.  Kvænangen kommune 
slutter seg til uttalelsen fra Nord-Troms Regionråd DA (NTRR).

Det vises til NOU 2007:13 den nye sameretten med høringsfrist 15. februar 2009.

Nord-Troms Regionråd DA (NTRR) er et samarbeidsorgan for kommunene Lyngen, Storfjord, 
Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. NTRR er et politisk samarbeidsorgan som 
arbeider med saker av felles interesse for kommunene og som fremmer regionens interesser i 
fylkes- og rikssammenheng. Hovedmålsetting; ”Regionrådet skal fungere som et samlende 
organ, og jobbe aktivt for gode rammebetingelser for utvikling av Nord-Troms-regionen”.

Styret i Nord-Troms Regionråd DA består av ordførerne i de seks eierkommunene.

Den følgende uttalelsen dreier seg i hovedsak om forslaget til ny lov om Hålogalands-
allmenningen. Årsaken til ønsket om en felles uttalelse fra regionrådet, er at den delen av 
lovforslaget som omhandler organiseringen av grunneierorgan og utmarksstyrer på mange 
måter har sitt utspring i regionsamarbeid. Det er derfor naturlig at Nord-Troms Regionråd har 
en felles uttalelse om dette, i tillegg til de uttalelser hver enkelt kommune vil komme med.

Når det gjelder forholdet mellom utmark og innmark, vil Nord-Troms Regionråd gi sin 
tilslutning til Storfjord kommunes vurderinger i forhold til de spesielle problemstillinger i 
Storfjord/Skibotn-området.

1. Til alminnelige bestemmelser, lovens kapittel 1:

Kommunene i Nord-Troms Regionråd slutter seg til samerettsutvalgets flertall når det gjelder 
forslagets kapittel 1, §§1-4. Det anses fornuftig at hensynet til både innbyggerne i området, 
allmennheten og de særlige samiske og næringsmessige interesser inntaes i formålsparagrafen.

2. Til Kapittel 2 Hålogalandsallmenningen og kapittel 3 Rettigheter på 
Hålogalandsallmenningens grunn
Vi vil først gi uttrykk for en generell oppfatning av hovedtrekkene i forlaget til lovens kapittel 2 
og 3, og deretter tillate oss å komme med konkrete endringsforslag til de enkelte paragrafer.

2.1 Generelt om opprettelse av Hålogalandsallmenningen
Vi slutter oss til flertallets forslag om å opprette et selvstendig rettssubjekt, og til uttrykket 
Hålogalandsallmenningen som betegnelse på dette eierorganet. Nord-Troms Regionråd mener i 
all hovedsak at opprettelsen av Hålogalandsallmenningen slik flertallet i Samerettsutvalget 
foreslår, er fornuftig. Et eget rettssubjekt som ikke er under statlig instruksjon, vil lettere kunne 



utøve grunneierettighetene i samsvar med det som er angitt som formålet med loven. Vi tror at 
demokratisk deltagelse og lokal bestemmelsesrett vil gi en bedre utnyttelse, enn det som til nå 
har vært tilfelle med statsgrunn, og Statsskog som grunneier. Loven må også ha som formål å 
styrke sysselsetting, næringsutvikling og verdiskapning i området som berøres.

2.1.1 Oppnevning av grunneierstyrer og utmarksstyrer
Hovedtrekkene i den nye ordningen fremstår på mange måter som et kompromissforslag der de 
nåværende demokratiske organer som Sametinget, fylkestingene, og kommunene alle får en 
rolle, sammen med rene næringsinteresser. Ut fra et demokratihensyn er det fra Nord-Troms 
likevel viktig å påpeke at kommunene er det organet som utvilsomt har størst legitimitet hos 
befolkningen i området.  Både valgdeltagelse blant de som har stemmerett og kommunenes 
lokalkompetanse, tilsier derfor at oppslutningen om utøvelse av grunneierretten vil bli bedre 
hvis kommunestyrene får delta i oppnevnelsen av representanter til de styrende organer.

Vi tror også at spesielt kommunene i Nord-Troms i stor grad er vant til å delta i samarbeids-
organer, og i mange sammenhenger fungerer som et bindeledd mellom reindriftsnæringen og de 
fastboende. Gjennom mange århundrer har den kystsamiske, norske og kvenske befolkningen 
hatt et godt samarbeid med reindriftsutøvere. Befolkningen og kommunene som organisasjoner, 
er vertskommuner for reindriftssamene i sommerhalvåret og det foregår også i dag et utbredt 
samarbeid, spesielt innenfor kultursektoren. All erfaring tilsier at det er lettere å samarbeide jo 
nærmere man kommer hverandre. Samerettsutvalgets flertalls forslag om kommunal 
oppnevningsrett til utmarksstyrene vil derfor være en forutsetning for at målet om mer lokal 
forvaltning skal kunne oppnåes. 

Selv om en tilpasning av Fjellovens regler også kunne gitt et godt resultat, ser vi at det kan være 
en fordel med et regionalt utmarksstyre for å sikre en bredere kompetanse i relativt små 
kommuner. Det vil imidlertid være viktig at alle kommunene får en reell oppnevningsrett, slik at 
for eksempel Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen får oppnevne en representant hver til 
et eventuelt Nord-Troms utmarksstyre. Hensynet til reindrift og jordbruk tilsier at det også må 
oppnevnes representanter for disse næringene, men dette bør ikke foregå slik at noen av de 
nevnte kommuner ikke får oppnevne representant fra egen kommune for en periode på grunn av 
at man mangler folk med for eksempel reindriftskompetanse. Legitimitetsproblemet vil da ikke 
føre til den gevinsten som opprettelsen av regionale utmarksstyrer var tenkt å medvirke til. Vi 
tror for øvrig at et regionalt utmarksstyre med bred sammensetning slik det er foreslått, vil 
kunne være en god måte å avveie de ulike interesser på, og virke konfliktdempende. En 
valgkomité vil kunne foreslå representanter innenfor de lovforslag som ligger til grunn.

Flertallets forslag om flertall for reindriftsutøvere og jordbruksinteresser til sammen virker lite 
fundert, og fremstår som et uttrykk for en noe hypotetisk konfliktsituasjon. Poenget må være at 
et utmarksstyre skal fremstå som et organ der medlemmene setter lovens formål og 
bestemmelser først. Det er derfor viktig at de som er nevnt som representanter for de ulike 
interessene kan delta i utmarksstyrene, men vi ser ikke behovet for å gi den ene eller andre 
gruppering et lovbestemt flertall ut fra hvem som har foreslått dem som medlemmer.     

2.2 Endringsforslag/kommentarer til enkeltparagrafer 

2.2.1 Til §§ 6-21:
Nord-Troms Regionråd slutter seg til forslaget, og viser til flertallets betraktninger.
Fordelingen i oppnevning mellom Sameting og Fylkestingene i de to fylkene, fremstår som 
fornuftig.  

2.2.2  Til kapittel 2, §16
Nord-Troms Regionråd slutter seg til flertallets forslag når det gjelder drift og inntektsfordeling. 
Det er likevel slik at opplegget med vanntette skott mellom styret i Hålogalandsallmenningen og 
utmarksstyrene kan vanskeliggjøre en fornuftig fordeling ut fra lokale forhold. Vi mener at 



ønsket om god drift vil tilsi at Hålogalandsallmenningens styre neppe vil kunne ha et eller flere 
utmarksstyrer som ikke fungerer. Dette forholdet er for så vidt også hensyntatt i loven, bl.a. i 
forslagets §16 som vil måtte kunne tolkes utvidende ved en tenkt situasjon der 
Hålogalandsallmenningens styre må trå til og hjelpe utmarksstyrene.

2.2.3  Til kapittel 3 §§22-26
Nytt forslag til §23, femte ledd, 1. setning:

For begrunnelse, se forrige avsnitt.

”Minst to av medlemmene og deres varamedlemmer skal representere de som driver med 
reindrift i regionen, og minst en skal representere jordbrukere med rettigheter som nevnt i § 28.” 
resten som beskrevet i forslaget.  


