RETNINGSLINJER FOR
INTERESSEREPRESENTANTER
§1
Formål
Formålet med oppnevningen av interesserepresentantene fra de ulike interessegrupper, skal
være å yte en form for rettshjelpsliknende tiltak for å ivareta partenes interesser jf.
finnmarksloven (lov av 17. juni 2005 nr. 85) § 32 tredje ledd og merknadene til denne jf.
Innst. O. nr. 80 2004-2005 s. 20.
Interesserepresentantene skal ved å følge kommisjonens arbeid, bidra til å sikre et bedre
grunnlag for kommisjonens sluttrapport på de ulike felt.
§2
Mandat og oppgaver
Interesserepresentantene skal så langt det er mulig komme med tilbakemeldinger og
innspill til sakkyndige utredninger som Finnmarkskommisjonen har anskaffet.
Interesserepresentantene vil videre bistå med faktaopplysninger ovenfor kommisjonen,
kunne utarbeide enkle utredninger, komme med innspill til meldinger om mulige
rettigheter, og være behjelpelig med å videreformidle informasjon.
Interesserepresentantene plikter å holde seg orientert om innholdet i utredninger, meldinger
om mulige rettigheter og annen relevant informasjon, som representanten får tilsendt fra
kommisjonen.
§3
Varighet
Interesserepresentantene er oppnevnt fra oppnevningstidspunktet og frem til kommisjonen
har avlevert sin rapport på aktuelle felt jf. finnmarksloven § 33.
§4
Møtevirksomhet
Interesserepresentantene må påregne noe møtevirksomhet i forbindelse med oppnevningen.
Finnmarkskommisjonen innkaller interesserepresentantene skriftlig, og sender eventuelle
saksdokumenter til representantene i god tid før møtedato.
Interesserepresentantene deltar ikke på ordinære kommisjonsmøter.
§5
Godtgjøring for møtevirksomhet
Det gis godtgjøring i henhold til statens satser og regler for utvalgsgodgjøring (Statens
personal håndbok 10.14.2).
Det gis kun godtgjøring for forberedelser til og deltakelse på møter, hvor
interesserepresentanten er skriftlig innkalt av Finnmarkskommisjonen.
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§6
Reiseutgifter
Reiseutgifter i forbindelse med deltakelse på møter etter innkalling fra kommisjonen,
dekkes i henhold til statens satser i hovedtariffavtalen.
§7
Andre utgifter
Godtgjørelse for utredninger som Finnmarkskommisjonen ønsker utført av
interesserepresentanten, avtales på forhånd mellom kommisjonen og den enkelte
interesserepresentant.

