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Konsultation i frågor som rör det samiska folket           
(Ds 2017:43) 
 
Försvarets materielverk har tagit del av departementsskrivelsen Konsultation i frågor som rör det 
samiska folket (Ds 2017:43) och har följande kommentarer att delge om förslagen i skrivelsen. 
 
Försvarets materielverk ser det som eftersträvansvärt att konsultationsordningen beträffande 
frågor som rör det samiska folket dels följer den nordiska samekonventionen, dels så långt det är 
möjligt är samstämmig i Norge, Finland och Sverige. Med anledning av detta tillstyrker Försvarets 
materielverk förslaget om ny konsultationsordning och har inga synpunkter i övrigt. 
 
 
I den slutliga handläggningen har chefen T&E Vidsel Mats Hakkarainen, jurist Fredrik Schyllander 
och verksamhetsutvecklare Christian Ramstedt deltagit. Den sistnämnde har tillika varit 
föredragande. 
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Marie Holmberg 
Chef Ledningsstaben 
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    Ledningsstaben 
 
 
 
 
Sändlista 
Regeringskansliet, Kulturdepartementet 
FMV arkiv 


	Konsultation i frågor som rör det samiska folket           (Ds 2017:43)
	Försvarets materielverk har tagit del av departementsskrivelsen Konsultation i frågor som rör det samiska folket (Ds 2017:43) och har följande kommentarer att delge om förslagen i skrivelsen.
	Försvarets materielverk ser det som eftersträvansvärt att konsultationsordningen beträffande frågor som rör det samiska folket dels följer den nordiska samekonventionen, dels så långt det är möjligt är samstämmig i Norge, Finland och Sverige. Med anledning av detta tillstyrker Försvarets materielverk förslaget om ny konsultationsordning och har inga synpunkter i övrigt.
	I den slutliga handläggningen har chefen T&E Vidsel Mats Hakkarainen, jurist Fredrik Schyllander och verksamhetsutvecklare Christian Ramstedt deltagit. Den sistnämnde har tillika varit föredragande.
	Försvarets materielverk
	Marie Holmberg
	Chef Ledningsstaben
	    Christian Ramstedt
	    Ledningsstaben
	Sändlista
	Regeringskansliet, Kulturdepartementet
	FMV arkiv

