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Høringsnotat Prop. 116 L (2017-2018) Endringer i sameloven 
mv. (konsultasjoner) 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt fram forslag til lovvedtak om 
endringer i sameloven. Dette omfatter plikten til å konsultere Sametinget og andre som 
er representant for samiske interesser, dersom beslutninger kan påvirke samiske 
interesser direkte. Konsultasjonsplikten skal omfatte stat, fylkeskommuner, kommuner 
og andre private rettssubjekter som utøver myndighet på vegne av staten. 
 
Prop. 116 L bygger på Samerettsutvalgets innstilling NOU 2007:13. Dette forslaget var 
på høring i 2008. Det er over 10 år siden. Det lovforslaget som nå er til behandling, har 
ikke vært ute på høring. Norges Skogeierforbund erfarer at lovforslaget skaper stor 
usikkerhet og bekymring blant grunneiere i de berørte områdene. Selv om lovforslaget i 
utgangspunkt dreier seg om konsultasjon med offentlige myndigheter, kan dette også 
gjelde saker som berører grunneiere, for eksempel i spørsmål som gjelder 
næringsutøvelse der det er behov for konsesjon/tillatelse fra kommunene.  
 
Forslaget reiser flere spørsmål:  

 Det er usikkerhet rund hvem som skal anses for å representere samiske interesser, 
utenom Sametinget.  

 Det er usikkerhet om når en sak anses å ha direkte påvirkning på samiske 
interesser 

 Det er usikkert hvordan konsultasjonene skal foregå 
 

Departementet viser til at det kan utarbeides forskrift eller veileder for å klargjøre en del 
spørsmål. Norges Skogeierforbund mener at selve proposisjonen burde inneholdt flere 
avklaringer og presiseringer, noe som ville gjort det enklere for alle parter å vite hva de 
måtte forholde seg til.  
Departementet sier videre at KS, Sametinget og Norske Reindriftssamers Landsforbund 
vil bli involvert i arbeidet med å lage veileder. Norges Skogeierforbund vil 
understreke at også grunneiere må være representert i dette arbeide. 
 
Full åpenhet rundt konsultasjonsprosesser 
Det blir i proposisjonens merknader, i kap 12 under lovens § 4-7, beskrevet at det skal 

   

 
 
Vår dato: Vår ref: 
 22.10.2018 B3395648/AE 

Deres dato: Deres ref: 
    
 



 - 2 - NORGES SKOGEIERFORBUND 

føres protokoll fra konsultasjonsmøtene der hvert møte skal protokollføres «med mindre 
partene kommer til enighet om noe annet». Norges Skogeierforbund vil understreke at 
det må føres protokoll fra konsultasjonsprosessen i alle tilfeller. Det må være mulig 
for partene og for andre aktører å få innsyn i hva som har vært diskutert, og hvilke 
konklusjoner man har kommet til. En valgfrihet rundt dokumentasjon, slik det er 
foreslått, mener vi er uheldig, da dette kan føre til at konsultasjonsprosesser ikke kan 
spores tilbake dersom det oppstår tvister eller lignende i etterkant. Skriftlig og offentlig 
dokumentasjon er nødvendig for å sikre åpenhet rundt og forståelse for argumentasjon 
og resultat av konsultasjonsmøtene.   
 
Lovforslaget sier at konsultasjonene skal gjennomføres i god tro og med formål å oppnå 
enighet. Omfanget av konsultasjonsplikten og kravet til formen på konsultasjonene vil 
variere med forholdene i den enkelte saken. Dette reiser spørsmål om i hvor stor grad 
saken kan bli utsatt pga. konsultasjonsprosessen. Norges Skogeierforbund mener det 
bør settes frister for å kreve konsultasjon og for å sikre at sakene blir avgjort innen 
rimelig tid. Da unngår man tilfeller der saken treneres fordi en part ikke får gjennomslag 
for synspunktene sine. 
 
Utredning av økonomiske konsekvenser 
Lovendringen vil ifølge departementet føre til økt ressursbruk på grunn av mer 
saksbehandling for både offentlige og private aktører. Dette beskriver etter vår mening 
kun deler av konsekvensene. Dersom søknader blir avslått med bakgrunn i resultat 
fra konsultasjonsmøter om samiske interesser, kan dette medføre økonomiske 
konsekvenser for grunneiere utover økt saksbehandlingstid. Dette er ikke belyst i 
proposisjonen.  
 
Konklusjon: Norges Skogeierforbund mener det nåværende lovforslaget bør 
utredes ytterligere, og sendes ut på alminnelig høring før Stortinget avgjør saken.  
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