Møteprotokoll
Til:
Kopi til:
Saksbeh.: Sekretariatet
Vår ref.: 20/44 - 9 / DOMSTOL-012
30.03.2020
Dato:

Sted:
Telefonmøte
Møtetid: 25.-26. mars 2020

Til stede: Jon Gauslaa (leder), Hilde Heggelund, Ole Henrik Magga (til 26.3 kl. 16), Veronica
Andersen og John B. Henriksen.
Sekretariatet: Gro Dikkanen, Maret Aile Sara, Torsten Emanuelsen, Helge A. Ravna,
Vigdis B. Johansen (25.3 kl. 13-13.30) og Synnøve Solbakk.

Protokoll fra kommisjonsmøte 25.-26. mars 2020
Møtetider
Onsdag 25. mars 2020

kl. 13.00 – 17.10

Kommisjonsmøte

Torsdag 26. mars 2020

kl. 12.30 – 17.45

Kommisjonsmøte

Sak 13/20 Merknader til internt referat fra forrige møte
Referatet ble godkjent med én merknad.
Sak 14/20 Orienteringssaker
Følgende materiale og informasjon ble fremlagt til orientering:
 Utkast til kjøreplan for kommisjonsmøtet 16.-19. juni 2020 i Oslo. Merknad: Med forbehold
om koronasituasjonen, alternativt blir det telefonmøte.
 Óbyggđanefnd, den islandske utmarkskommisjonens epost av 6. mars 2020 med forespørsel
om å besøke Finnmarkskommisjonen m.fl. i september/oktober i år.
 Finnmarkskommisjonens søknad av 13. februar 2020 om tilleggsbevilgning i 2020 og
Domstoladministrasjonens svar av 6. mars 2020.
 Finnmarkskommisjonens brev av 12. mars 2020 til lag, foreninger, interesserepresentanter
mv. med informasjon om at kommisjonens årsmelding for 2019 er lagt ut på kommisjonens
nettside.
Sak 15/20 Felt 4 Karasjok
De fremlagte utkastene til underkapitler i delrapporten om interne rettsforhold i reindriften ble
gjennomgått. Det legges frem en justert og videreført versjon av rapporten til behandling i neste
kommisjonsmøte.

Sak 16/20 Felt 7 Tana/Tanafjorden - oppfølging
Fremlagt status om transkribering og oversetting av muntlig materiale ble tatt til orientering.
Sak 17/20 Felt 8 Kautokeino
På grunn av korona-epidemien er planlagte møter i feltet denne uka (24.-27. mars) utsatt til uke
35 (25.-28. august 2020). Dette gjelder også det første møtet med interesserepresentantene og
presentasjon av den sakkyndige utredningen om bruk og rettsoppfatninger i felt 8 Kautokeino.
Sak 18/20 Nye innkomne meldinger om rettigheter
Etter kommisjonsmøtet 28.-30. januar 2020 er det kommet inn to nye meldinger i felt 8
Kautokeino, og noe tilleggsinformasjon til tidligere mottatte meldinger. Det har også kommet inn
tilleggsinformasjon til tidligere mottatte meldinger (reindriftsinterne forhold) i felt 4 Karasjok og
felt 7 Tana/Tanafjorden. Meldingsoversikten på nettsiden oppdateres i samsvar med dette.
Sak 19/20 Muntlige kilder – oppfølging av arbeidet
Finnmarkskommisjonen viderefører arbeidet med innsamling fra muntlige kilder i områder som
ikke er utlyst som utredingsfelt.
Det lyses ut et nytt anbud for prosjektet. Tema i intervjuene er utmarksbruk og fiskeplasser i sjø.
For øvrig legges til grunn samme vilkår og kravspesifikasjon som i tidligere innsamlingsprosjekter.

Sak 20/20 Eventuelt
Ingen saker ble fremmet.
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