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En konsultationsordning

i frågor som rör det samiska folket

Sveriges Kommuner och Landstings synpunkter
Förslagetinnebären skyldighetför regeringen,statligaförvaltningsmyndigheter,
regioneroch kommuneratt innanbeslutfattasi ärendensom kan få särskildbetydelse
för samernakonsulteraSametingetsom företrädareför det samiskafolket.
SverigesKommuneroch Landsting(SKL) har tidigarelämnatett yttrandeöver
promemorian”Konsultationi frågor som rör det samiskafolket (DS 2017:43)”.SKL
kan konstateraatt utkastettill lagrådsremiss
går emot flera av de ståndpunktersom
SKL framfördei sitt yttrande.SKL står fast vid de ståndpunktersom inlämnadesi
sambandmedden remissomgången
men vill särskiltbetonaföljande.
SKL var tydlig med att fråganom kommuneroch regionerskaomfattasi den särskilda
konsultationsordningen
bordeutredasvidare.Eftersomfråganinte utrettsanserSKL
att den särskildakonsultationsordningen
i likhet med vad som gäller i Norgeenbart
skagälla för regeringen,departementoch andrastatligamyndigheteroch
verksamheter.
Kravenpå kommunernasoch regionernassamrådhar ocksåförstärktsi och med de
förändringarav minoritetslagensom träddei kraft den1 januari2019.Det har bland
annattydliggjorts att kommunalaförvaltningsmyndigheterinte enbartbör samråda
medrepresentanter
som är utseddaav föreningarsom företräderde nationella
minoriteterna,utanävenmed personersom tillhör de nationellaminoriteternamen
sominte är organiseradeinom föreningslivet.Därtill samråderkommunermed
samiskaföreträdareenligt annanlagstiftning,exempelvisi frågor avseendeäldrevård,
utbildning och planläggningenligt plan- och bygglagen.Kommuneroch regionerhar
därmedredanett omfattandesamrådmedsamiskaföreträdareoch formernaför
samrådoch konsultationkan utvecklasinom ramenför gällandelagstiftning.
I utkastettill lagrådsremissen
betonasatt den tillkommandekonsultationeninnebärett
mer långtgåendekrav på att konsultationensker på ett visst sättoch därtill med andra
företrädarejämförtmed nuvarandesamråd.Det innebäratt detmåsteskeflera samråd
respektivekonsultationeri respektivefråga.Det ledertill ytterligaresamrådoch
konsultationerför de kommuneroch regionersom berörsoch en förlängdochen mer
omfattandebeslutsprocess.
Mot denbakgrundenanserSKL att
konsekvensbeskrivningen
är bristfällig och att de kostnadersom den nya
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lagstiftningeninnebärför kommuneroch regionerunderskattas.
SKL anseratt de
kommuneroch regionersom berörsav en tillkommandekonsultationsordningskafå
full kostnadstäckning.

-

SKL hänvisartill SKL:s yttrandeöver promemorian”Konsultationi frågor
somrör det samiskafolket (DS 2017:43).

-

SKL anseratt den föreslagnakonsultationsordningen
enbartska gälla för
regeringen,departementoch andrastatligamyndigheteroch verksamheter.

-

SKL anseratt de kommuneroch regionersom berörsav en tillkommande
konsultationsordningskafå full kostnadstäckning.
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