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Remissvarutkast till lagrådsremissEnkonsultationsordningi frågor
som rör det samiskafolket
Ku2019/0138/RS
SámiidRiikkasearvi(SSR)har beretts tillfälle att avgeyttrande över utkast till lagrådsremissEn
konsultationsordningi frågor som rör det samiskafolket. Med anledninghäravavgerSSRföljande
yttrande.
SSR:sinställning
SSRvälkomnarRegeringskansliets
initiativ att införa en konsultationsordningi frågor som rör det
samiskafolket. SSRavstyrkerdock det nu föreliggandeförslagettill konsultationsordning,eftersom
förslagetinte uppfyller de krav som den nationellaoch internationellarätten ställer i frågaom
samebyarnasrättigheter.
SSRhar granskatutkast till lagrådsremiss(förslaget)utifrån vår visionNjunjus,vår värdegrund,och
våra samepolitiskaställningstaganden.SSRhar grundat sin bedömningi de internationellaåtaganden
Sverigehar gentemot samernasom urfolk, samt hur förslagetpåverkaroch beaktarsamebyns
egendomsrättoch därmeddessrätt till inflytande och rätt att fatta beslut om av marken.
SSR:smedlemmarhar genomorganisationenshögstabeslutandeorgan,Landsmötet,vid ett flertal
tillfällen uttalat att i områdensom bebosoch brukasav samerskadelaktighetoch rätt till reellt
inflytande i frågor som påverkaroch berör ossvara rådande.SSRanseratt staten är förpliktad att
säkerställaatt så sker i alla beslutsprocesser.
Principiellautgångspunkter
Samernaerkännsi Sverigesom urfolk och som en nationell minoritet. För urfolk har markendär de
levt och verkat under lång tid stor betydelseför derasidentitet, deraskultur och derasekonomiska
försörjningoch för möjlighetenatt föra sitt arv vidare till kommandegenerationer.
Renskötselrättenutgör en särskilträtt till fast egendom(bruksrätt).Genomrättspraxis
(Skattefjällsmåletoch Nordmalingsmålet)har det fastslagitsatt renskötselrättengrundasi ett
långvarigtbruk genomurminneshävdoch sedvana.Det är ävenklarlagtatt det rör sig om en rättighet
av civilrättsligkaraktäroch att renskötselrättenomfattas av egendomsskyddetenligt 2 kap 15 §
regeringsformenpå sammasätt som äganderätten.
Sverigehar fått upprepadkritik av flera internationellagranskningsorgan
hur Sverigehanterar olika
frågor och rättigheter som berör samernaoch samebyarna.Kritiken och rekommendationernafrån
granskningsorganen
har bland annat gällt otillräckligasamrådmed samerna/samebyarna
och rätten
att på förhand lämnaett frivilligt och informerat samtycke(FPIC).1
1

Kritikenhar bland annat framförts i granskningarav Sverigesefterlevnadav FN:skonventionom avskaffadeav
alla former av rasdiskriminering(2013och 2018),Europarådetsgranskningav SverigegällandeEuroparådets
ramkonventionom skyddför nationellaminoriteter (2003och följande granskningar)samt i den allmänna
lädergranskningenunder FN:sråd för mänskligarättigheter (UPR).
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Inom internationell rätt har det skett en utvecklingav förståelsenav FPIC.Särskiltvad gäller beslut
som har en negativpåverkanpå urfolks egendomsrätt.Internationell rätt ställer numerakrav på
stater och statersskyldighetatt nå konsensuslösningar.
När beslut exempelvispåverkarsamebys
egendomsrättkrävsinte endasten formaliseradrätt att delta i beslutsprocesser.
I vissafall/ärenden
måstestater få urfolks samtyckeinnan beslut fattas i ärendet.2
SSRansersåledesatt samebysrättigheter är mera långtgåendeän förslagtill konsultationsordning
ger uttryck för och att förslagetdelssaknarbestämmelsersom tydliggör rättighetshavarnasställning
dels saknarbestämmelsersom garanterarreellt och effektivt inflytande för samebynoch dess
medlemmar.
SSRmenar att samebysrätt till konsultationskareglerassärskilt.Förslagsvisi en egenlag alternativt i
befintlig sektorslagstiftning.SSRär beredd att ingåi dialogom hur arbetet med ett sådantförslagska
utformas.
Enighetoch samtycke
Det är 11 § i förslagetsom materiellt reglerarvilket inflytande den samiskaföreträdarenenligt lagen
har på det aktuellabeslutet. SSRmenar att samebynhar en mera långtgåenderätt till inflytande än
bestämmelsenger uttryck för.
Renskötselrättenär grundlagsskyddad,
vilket i sig innebäratt innehavareav renskötselrätten,
samebyarna,har en mer långtgåendeprocessuelloch materiell rätt än vad som framgårav förslaget.
Frågorsom exempelvisinnebärinskränkningari egendomsrättenställer högre krav på staten, bland
annat skaen proportionalitetsbedömninggörasi varje enskilt fall. Att så är fallet är etablerat i
Europadomstolenspraxissedanlänge.Att principenocksåskaha genomslagi den nationella rätten
och det enskildafallet framgårbland annat av NJA2013 s.315och NJA2018 s.753.Vidareskaockså
bedömningarnagesen konkret inverkanpå beslut,något som helt saknasi konsultationsordningen.
Bestämmelsenuppfyller inte heller de krav som ställsvad gäller FPICeller enligt internationella
granskningsorgan
eftersom bestämmelseninte garanterarreellt och effektivt inflytande genom
förhandlingför samebyn.
SSRnoterar ävenatt i förslageti departementspromemorianfannsi 6 § första stycketen
bestämmelseatt enighet eller samtyckei den frågasom föranlett konsultationenskaeftersträvas.
SSRkonstateraratt detta styckeinte återfinnsi 11 §. SSRmenar att det är en förändringav förslaget
som inte är acceptabel.
Att enighetoch samtyckeskaeftersträvasvid konsultationersyftar till att markeraatt det skafinnas
en reell avsiktatt kommaöverensoch knyter ävenan till syftet med lagstiftningensom är att ge
samernaökat inflytande och delaktighetsom rör frågor av särskildbetydelseför samerna.Att
enighet och samtyckeskaeftersträvasliggeräveni linje med det nuvarandeläget inom internationell
rätt och den utvecklingsom har skett av förståelsenoch innebördenav FPIC.
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Sebl.a. LänsmanI och II, PomaPomav. Peru,ILAResolutionNo 5/2012, Rightsof IndigenousPeoples,Report
on the ExpertMechanismonthe Rightof the Indigenouspeoples,23 Aug2010,A/HRC/15/35,Progressreport
on the stydy on indigenouspeoplesand the right to participate in decision-making
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Vidareanger11 § i förslagetatt vid konsultationenskaden konsultationsskyldige,
Sametingetoch
andra som deltar angesin motiveradeståndpunkti ärendet och yttra sig över de andras
ståndpunkter.För den konsultationsskyldige
skadetta dock gällaendasti ärendendär det inte finns
någonenskildpart. Konsultationenskagenomförasi god anda.SSRnoterar att den andrameningen
är ny i förhållandetill förslageti departementspromemorian.SSRär kritisk till dennaändringoch
menar att bestämmelsenkommer att försvagaoch urvattna konsultationsordningen.SSRbefarar att i
dessaärendenkommer konsultationernanärmastatt likna ett samrådeftersom centraladelar av vad
som ingår i en konsultationmed urfolk därmedinte krävs/omfattas.
Samiskaorganisationer
SSRser positivt på att samiskaorganisationersrätt till konsultationomfattas i en lag om konsultation.
DäremotanserSSRatt den uppräkningav samiskaorganisationersom görsi nuvarandeförslagetinte
är korrekt. SSRdelar inte bedömningenatt Koncessionssamebyarnas
intresseföreningär att ansesom
en samiskorganisation.Koncessionsrenskötseln
som konstruktionär inte att likställamed samisk
traditionell renskötsel,vilket ocksåframgårav rennäringslagens
bestämmelser.SSRär medvetenom
att koncessionsinnehavaren
skavara sameför att tillstånd om koncessionskamedges.Detta är dock
inte att likställamed en samiskrenskötsel.
Dokumentation
SSRanseratt det är positivt att det införs en särskildbestämmelseom dokumentation.Det är dock
viktigt att den dokumentationsom görsunder konsultationenkommunicerasmed den samiska
företrädaren.Detta för att garanteratransparens,fortsatt god dialog i ärendet och säkerställaatt
enighet råder om vad som framkommit under konsultationen.Det är viktigt att dokumentationen
inte endastavspeglarden konsultationsskyldiges
bild av vad som framkommit vid konsultationen.
Dokumentationenkan ha betydelsebådeför utgångenav beslutet samt vid ett eventuellt
överklagande.
Vidareframgårdet i skältexten(sid 85) att i de fall beslut i ärendet skamotiverasmed skälfår det
därför förutsättasatt myndigheteni beslutet redovisarden samiskaföreträdarensståndpunktoch i
förekommandefall varför ett beslut meddelatssom strider mot dennaståndpunkt.SSRdelar denna
bedömningmen anseratt bestämmelsenbör kompletterasmed ett krav på att den
konsultationsskyldigeskagöra dennaredovisningoch motivering.
Konsekvenserav konsultationsordningen/ekonomiskamedel
SSRanseratt konsekvenserför samebyaroch samiskaorganisationer,samt hur resursertill dessaska
säkerställasär ofullständigtbeskriveti förslaget.Förslagetkommer att medföra att samebyaroch
samiskaorganisationeri varieradutsträckningkommer att delta i konsultationerpå grund av
bristanderesurser.För en samebykommer deltagandei konsultationermedföraökad
arbetsbelastningoch ökadekostnader.SSRanseratt i sambandmed införandeav lag om
konsultationsordningmåsteregeringentillföra resursertill samebyarnaför att möjliggöradeltagande
i konsultationersamt införa en ordning för att administreradessaresurser.Avsaknadav resurserkan
medföra att samebyarinte gesfaktiskamöjligheter att delta i konsultationereller att delta på lika
villkor som de konsultationsskyldiga
myndigheterna.
SSRhar under en längretid och vid ett flertal tillfällen adresseratbehovet av resursertill
Regeringskansliet.
SSRär en av de organisationersom företräder samebyarnasoch rennäringens
intresse,och har idaghög arbetsbelastningoch otillräckligapersonellaoch ekonomiskaresurser.SSR
uppleveratt efterfråganpå SSR:sdeltagandeoch synpunkterhar ökat. SSRdeltar såledesredan i
mångasamrådmed myndigheter,kommuneroch andraaktörer. SSRbedömeratt införandet av en
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konsultationsordningkommer medföra ytterligare arbetsbelastningoch ökadekostnaderför
organisationen.För att möjliggöraför SSRatt delta i konsultationerpå kort och långsikt behöverSSR
en permanentfinansiering.
Om inte resursertillförs samebyarnaoch SSRkommer detta att medföra att syftet med lageninte
kommer att kunnauppnås,dvs.ökat inflytande och delaktighet.Det när såledeshelt avgörandeatt
resurseravsättstill samebyarnaoch SSRför att en konsultationsordningskakunnagenomförasoch
fungerai praktiken.
Uppföljning
SSRvill påpekaatt det är viktigt att lag om konsultationmed det samiskafolket följs upp. Detta för
att analyserahur lagenfungerari praktikenoch om Sametingets,samebyarsoch samiska
organisationersdeltagandeoch inflytande har ökat i beslutsprocesser.
Det är ävenviktigt att följa och
analyseraden utvecklingsom sker i internationell rätt avseendeurfolksrättigheteroch hur detta
förhåller sig till lagen.
Avslutning
Avslutningsvisvill SSRsammanfattavårt ställningstagande.Nuvarandeförslagtill lag om konsultation
med det samiskafolket uppfyller inte kravensom följer med samebyarnasrättigheter, och beaktar
inte samebynsegendomsrätt.SSRser positivt på initiativet att utforma en konsultationsordningoch
har identifierat möjliga vägarför att uppnåde krav en konsultationsordningmåsteuppfylla.SSRser
två möjligavägar.Samebyarnasrätt till konsultationreglerasi separatlag,eller att samebyarnasrätt
till konsultationreglerasi befintlig sektorslagstiftning.SSRsom samebyarnasföreträdare står beredd
att ingå i en konstruktivdialogför att nå ambitionenom en konsultationsordningmed det samiska
folket som kan uppnåsyftet; ökat inflytande och delaktighet.
SámiidRiikkasearvi

ÅsaLarssonBlind
förbundsordförande
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