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VEDLEGG C:  
 

MANDAT FOR SAMARBEIDSRÅDET 
 
Behandlet i samarbeidsrådet 14. februar 2013. 

 

1. FORMÅL/MANDAT 
 

Samarbeidsrådets formål er å etablere og ivareta flerbruksordninger og andre forvaltningstiltak i Mauken-Blåtind 

skyte- og øvingsfelt innenfor de gjeldende juridiske rammer. Hensikten er å fremdyrke en flerbruk av feltet som i 

størst mulig grad ivaretar den enkelte rettighetshavers interesser og forebygger interessekonflikter. Samarbeidsrå-

dets virksomhet er rent rådgivende og synspunkter som fremkommer forplikter ikke Forsvaret eller noen av 

utvalgets øvrige medlemmer.  Avtaler som inngås har således ikke en juridisk binding, men kan eventuelt iverk-

settes som minnelige ordninger så lenge partene finner det formålstjenelig. 

 

2. ORGANISERING 
 

Samarbeidsrådet organiseres med representanter fra de forskjellige rettighetshavere i Mauken-Blåtind skytefelt. 

Forsvarsbyggs og Forsvarets deltagelse er obligatorisk, mens deltagelse fra de øvrige rettighetshavere er frivillig. 

Samarbeidsrådet ledes av Forsvarsbygg, som også forestår rådets sekretariat. Forsvaret representeres i rådet ved 

lokal militær myndighet med inntil to faste deltagere. 

Følgende sivile instanser inviteres som faste medlemmer av samarbeidsrådet: 

 Målselv kommune 

 Balsfjord kommune 

 Statskog Troms 

 Private grunneiere i feltet (inndelt i grunneierområder) 

 Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt nr 27 
 

Private grunneiere i feltet organiserer seg i egnede områder slik at det til sammen blir 4-6 representanter med 

hver sin vararepresentant. Inndeling av grunneierområder behandles og godkjennes av samarbeidsrådet. Rein-

driftsdistrikt nr. 27 kan stille med to representanter. 
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Instansene/grunneierområdene oppnevner hver sin faste representant med vararepresentant. Skifte av represen-

tanter kan foretas av de enkelte medlemmer etter ønske. Vararepresentanter stiller normalt KUN i samarbeidsrå-

det når den faste representanten ikke har anledning. 

 

3. SAKER TIL BEHANDLING 
 

Samarbeidsrådet, eller dets enkelte medlemmer, kan gi forslag til endring av fastsatte eller innføring av nye fler-

bruksordninger. Dette med sikte på en bedre forvaltning av feltets arealer og ressurser, eller bedre tilpassing mel-

lom militær og sivil virksomhet/aktivitet, herunder praktiske informasjons- og samarbeidsordninger. 

Etter avtale med samarbeidsrådets ledelse kan medlemmene ved behov møte med særlig sakkyndige eller berørte 

i tillegg til de faste representanter/vararepresentanter. 

Når det synes nødvendig for belysning av aktuelle spørsmål, kan ledelsen invitere andre enn de faste medlemmer 

til å delta i samarbeidsrådets drøftinger, herunder regionale og statlige myndigheter med ansvarsområder som 

berøres. 

Samarbeidsrådet skal som hovedregel ikke behandle enkeltsaker, men fokusere på å evaluere eksisterende fler-

bruksordninger, foreslå forbedringer til disse, samt diskutere trender vedrørende flerbruken og eventuelt foreslå 

tiltak i forhold til disse. Avtalte tiltak og ordninger føres i referat og vurderes implementert i flerbruksplanen ved 

revisjon av denne. 

 

4. MØTEHYPPIGHET 
 

Samarbeidsrådet holder møter etter behov, men minst ett møte hvert år. Normalt bør det avholdes to møter pr 

år, fortrinnsvis vår og høst. I perioder der saker krever spesiell oppfølging holdes møter etter behov. Møtehyp-

pighet reguleres til syvende og sist etter samarbeidsrådets behov og ønsker.  


