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Kriterier for oppnevning av interesserepresentanter og retningslinjer
for interesserepresentantene
Finnmarkskommisjonen fastsatte 27. november 2015 i sak 35/15 nærmere kriterier for
oppnevning av interesserepresentanter og retningslinjer for interesserepresentantene. Disse
erstatter tidligere kriterier og retningslinjer fra desember 2009.

1. Innledning
Finnmarkskommisjonen kan oppnevne interesserepresentanter etter finnmarksloven § 32
tredje ledd: ”For å ivareta partenes interesser kan Finnmarkskommisjonen oppnevne
representanter for ulike interessegrupper som kan følge kommisjonens arbeid. Utgiftene
dekkes av staten.”
Merknaden i Innst. O. nr. 80 2004-2005 s. 20 lyder:
”Etter § 32 tredje ledd kan Finnmarkskommisjonen oppnevne representanter for ulike
interessegrupper som kan følge kommisjonens arbeid. Dette kan ses på som en form for
rettshjelpstiltak og vil trolig være både mer effektivt, mindre kostbart og mindre
konfliktskapende enn om staten skulle dekke utgiftene til advokat for de enkelte
interessentene.”

2. Kommisjonens kriterier for oppnevning av interesserepresentanter
Det kan oppnevnes en interesserepresentant fra hver enkelt interessegruppe (jf. punkt 2.1), i
de ulike felt som fastsettes av kommisjonen i henhold til finnmarksloven § 30.
2.1 Finnmarkskommisjonen kan oppnevne en interesserepresentant for følgende
interessegrupper i de ulike feltene:
 reindriften
 jordbruket
 fastboende utmarksbrukere
 friluftslivet
 sjølaksefiske
 kyst- og fjordfiske
I tillegg kan kommisjonen oppnevne interesserepresentant for andre interessegrupper eller
flere fra samme interessegruppe dersom feltets karakter eller andre grunner tilsier dette.
2.2 Kriterier for valg av interesserepresentanter
Organisasjoner og andre sentrale aktører tilskrives og blir bedt om å foreslå navn på
personer som kan tenkes oppnevnt. Kommisjonen ber om forslag på en mann og en kvinne.
Forslagene skal begrunnes. Kriteriene for oppnevningen og retningslinjene skal gjøres kjent
ved forslagsinnhentingen. Forslagsstiller må gjøre kandidatene kjent med at de er foreslått.
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Finnmarkskommisjonens beslutning foretas etter en konkret helhetsvurdering, hvor
følgende kriterier vil legges til grunn:







Kunnskaper om bruken av utmark i det aktuelle feltet, og om næringen/
interessegruppen representanten skal oppnevnes for.
Oppslutning fra organisasjoner. Dersom ulike interessegrupper/sammenslutninger
foreslår samme navn vil dette vektlegges av kommisjonen.
Lokalhistoriske kunnskaper.
Evnen til å kommunisere og dele kunnskap.
Kunnskaper i samisk eller kvensk språk.
Begge kjønn skal være representert med minst 40 %.

2.3 Kontakt med aktuelle kandidater
Forut for oppnevningen skal aktuelle kandidater kontaktes av Finnmarkskommisjonen. De
skal forespørres samtidig som de orienteres om arbeid, omfang og forventninger.
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Retningslinjer for interesserepresentantene

§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 arbeid og 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 kan videre bistå med faktaopplysninger ovenfor kommisjonen,
utarbeide enkle utredninger, komme med innspill til meldinger om mulige rettigheter, gi
innspill på navn på aktuelle vitner/informanter og være behjelpelige med å videreformidle
informasjon til aktuelle interessegrupper og lokalsamfunn.
Interesserepresentantene plikter å holde seg orientert om innholdet i utredninger,
meldinger om mulige rettigheter og annen relevant informasjon, som representanten får
tilsendt eller blir orientert om fra kommisjonen.
En interesserepresentant som er part i et krav som er fremmet for kommisjonen skal straks
gi melding til kommisjonen om dette.
§3
Varighet
Interesserepresentantene er oppnevnt fra oppnevningstidspunktet og frem til kommisjonen
har avlevert sin rapport på aktuelle felt jf. finnmarksloven § 33.
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§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.
§5
Godtgjøring for møtevirksomhet
Det gis godtgjøring i henhold til statens satser og regler for utvalgsgodgjøring.
Det gis kun godtgjøring for forberedelse til og deltakelse på møter hvor
interesserepresentanten er skriftlig innkalt av Finnmarkskommisjonen.
§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.
§8
Fratredelse
Finnmarkskommisjonen kan beslutte at en interesserepresentant som har fremmet krav for
kommisjonen må fratre. Det vil bli vurdert konkret i hvert tilfelle om rollen som
kravsfremsetter er forenlig med vervet som interesserepresentant.
Finnmarskommisjonen kan også beslutte at en interesserepresentant som gjentatte ganger
ikke møter må fratre som interesserepresentant.
§9
Ikrafttredelse
Disse retningslinjene gjøres gjeldene for interesserepresentanter som oppnevnes etter
fastsettelsen av retningslinjene 27. november 2015.
***
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