
Overordnede problemstillinger
Metaoppsummering etter oppstartseminar, SWOT-samling, 
arbeidsgrupper og høring på utkast til planprogram, samt 
litteraturgjennomgang



Totalt livsrom eller bare reindrift?

• Innspill fra samebyer

• Erfaring fra arbeidsgrupper

• Kapasitet i sekretariat/økonomi

• Pbl § 3.1:

• Planleggingen skal bygge på økonomiske og andre 
ressursmessige forutsetninger for gjennomføring og ikke være 
mer omfattende enn nødvendig.

• Planer skal bidra til å gjennomføre internasjonale 
konvensjoner og avtaler innenfor lovens virkeområde.



Hvem er planen til for? 

• Samebyene:

• De som har alders tids bruk 
og ikke for de andre

• Distriktene i Finnmark: 

• Intet sett, intet hørt = ?

• TRF:

• Endelig en plan for oss



Forutsigbarhet vs fleksibilitet

• Kommunene m.fl. vil ha forutsigbarhet = Hvorfor?

• Reindrifta vil ha fleksibilitet = Hvorfor?

• Enten mindre fleksibilitet eller større forståelse?



Medvirkning

• Troms fylkeskommune burde hatt:
• Etiske retningslinjer for planarbeid i urfolkssammenheng

• Egen konsultasjonsavtale, med avklarte økonomiske følger

• Rett til å delta, men ikke å få kostnader dekket?

• Ikke vetorett, men FPIC? Stater og urfolk har ulike syn.

• Kan vi lage retningslinjer som i praksis tilsvarer vetorett for 
reindrifta i forhold til visse typer utbygginger/inngrep?



Hva hvis uenig i planen ut fra FPIC?

• Plan- og bygningsloven gir kommunene store frihetsgrader

• Ankemuligheter (innsigelse) for Sametinget (i Norge) og for 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark (reindrift) jf. pbl § 8-4

• Domstolene? Betydelig prosessrisiko

• FPIC ganske så uprøvd både i forvaltning og i rettssystemet



Corporate Social Responsibility (CSR)

• Mangel i utkast til planprogram jf arbeidsgrupper m.v.

• Følge regjeringens handlingsplan

• Større fokus på utbyggingsinteressenes selvstendige ansvar

• Troms fylkeskommune har delansvar for å sørge for at 
næringslivet som opererer i Troms forstår at de er i et 
urfolksområde, med alt det som det innebærer

• Særlig viktig for mindre selskaper


