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konsultationsordning i frågor som rör det samiska
folket
Kort sammanfattning
I utkastet till lagrådsremiss föreslås att en ny lag ska införas om
konsultation i ärenden av särskild betydelse för samerna.
Konsultationsordningen ska ge samiska företrädare en förbättrad rätt till
delaktighet i beslutsprocesser. Syftet med konsultationer är att främja det
samiska folkets inflytande över sina angelägenheter. Föreskrifter om
samrådsskyldighet i andra lagar föreslås gälla oberoende av den nya
lagen.
Kommunstyrelsens beslut
1. Krokoms kommun besvarar lagrådsremissen enligt nedan.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
I utkastet till lagrådsremiss föreslås att en ny lag ska införas om
konsultation i ärenden av särskild betydelse för samerna.
Konsultationsordningen ska ge samiska företrädare en förbättrad rätt till
delaktighet i beslutsprocesser. Syftet med konsultationer är att främja det
samiska folkets inflytande över sina angelägenheter. Föreskrifter om
samrådsskyldighet i andra lagar föreslås gälla oberoende av den nya
lagen.
Förslaget innebär en skyldighet för regeringen, statliga
förvaltningsmyndigheter, landsting och kommuner att innan beslut fattas
i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna konsultera
Sametinget som företrädare för det samiska folket. När ett ärende kan få
särskild betydelse för en sameby ska även samebyn konsulteras. Om ett
ärende kan få särskild betydelse för en samisk organisation med hänsyn
till dess ändamål enligt stadgarna, ska även organisationen konsulteras.
Domstolar och vissa förvaltningsmyndigheter omfattas inte av
konsultationsskyldigheten.
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Vissa ärendetyper är helt undantagna och i ärenden enligt plan- och
bygglagen (2010:900) gäller skyldigheten att konsultera endast ärenden om
planläggning. En konsultation behöver inte heller genomföras i vissa särskilt
angivna fall. Den konsultationsskyldige bestämmer på vilket sätt en
konsultation ska genomföras men ska så långt som möjligt tillgodose den
samiska företrädarens önskemål om konsultationsform.
Krokoms kommuns synpunkter
Krokoms kommun är positiv till att stärka det samiska folkets
självbestämmande, delaktighet och inflytande i frågor som berör samer och
som ger dem möjlighet att bidra med kunskaper i beslutsprocesser.
Utgångspunken för en konsultationsordning är FN:s Urfolksdeklaration och
uppräknade folkrättsliga regler, som internationellt anses vara standard för
medlemsstaternas förhållningsätt till urfolk. Behovet av en uppdaterad
lagstiftning är därmed stort.
Huruvida denna lag ger rätt effekt är svårt att förutse, det får framtida
rättsfall utvisa. Intentionen om förstärkt rätt till konsultation är bra men
också att de olika särlagstiftningarna förblir orörda. Vetorätten från
Urfolksdeklarationen har dock inte tagits med, vilket har observerats av de
samiska företrädarna. De anser därmed att lagen är svagare än det som
beskrivs i Urfolksdeklarationen.
Av vikt är att lagen inte riskerar att ställa olika näringar, såsom exempelvis
skogs- och jordbruk-, turism- och rennäring, mot varandra och därmed skapa
framtida konflikter.
Det framstår heller inte som osannolikt att det finns ärenden där oenighet
råder mellan den konsultationsskyldige och de samiska företrädarna om
huruvida ärendet i fråga är av särskild betydelse för samerna. Om
myndigheten inte anser sig konsultationsskyldig kommer den heller inte att
informera om ärendet. Men för att avgöra om ett ärende är av särskild
betydelse för samerna (vilket ju enligt 6 § ger samiska företrädare möjlighet
att begära konsultation) måste de känna till ärendet.
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Utkastet redogör inte för vad som sker i sådana fall där parterna är av olika
åsikt om ärendets natur och de samiska företrädarna därför kommer in i
ärendet för sent, eller inte alls.
Konsultationsskyldigheten kan komma att omfatta andra frågor än de som
behandlas på samråden enligt gällande lagstiftning. Kommunerna bör därför
tillföras ekonomiska resurser för att genomföra konsultationsskyldigheten.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 21 oktober 2019
Utkast till lagrådsremiss – En konsultationsordning i frågor som rör det
samiska folket
Krokoms kommuns remissvar 29 november 2017 – Konsultation i frågor
som rör det samiska folket DS 2017:43
Remiss Ds 2017:43 Konsultation i frågor som rör det samiska folket
Ku2017/01905DISK
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
besvarar lagrådsremissen enligt text som framgår under ”Krokoms kommuns
synpunkter”.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Jonas Törngren, kommundirektör
Sara Anselmby, kanslichef
Susanne Thomasson, samisk samordnare
Kulturdepartementet, ku.remissvar@regeringskansliet.se, kopia till
ku.rs@regeringskansliet.se
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