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Konsultation i frågor som rör det samiska folket  

Riksorganisationen LANDSFÖRBUNDET SVENSKA SAMER är en 
sammanslutning av lokala föreningar, var och en verksam inom sin region, 
samt direktanslutna medlemmar. Förbundet har bland annat som mål att 
förena samerna i Sverige, arbeta för att samernas etniska, kulturella, 
sociala, ekonomiska och juridiska intressen samt att arbeta för det samiska 
språkets bevarande. En prioriterad uppgift som förbundet också arbetar 
med är att stärka den samiska kulturen och att samerna som folk ska 
betraktas och nämnas som ett urfolk. 

Landsförbundet Svenska Samer välkomnar andemeningen i promemorian 
som föreslår att en ny och särskild ordning ska införas för konsultation i 
frågor av särskild betydelse för samerna. Vi är positiva till förslaget att en 
ny lag inrättas som styr konsultation med det samiska folket.  

Vi vill dock tydliggöra att det är vårt folkvalda organ, Sametinget, som för 
hela det samiska folkets talan.  

3.4 Med vilka företrädare för det samiska folket ska konsultationen ske? 
”Om ärenden kan få särskild betydelse för en organisation eller en sameby 
ska även dessa konsulteras om det finns skäl för det. Sametinget ska 
underrättas om att konsultation ska ske också med samiska organisationer 
eller sameby.” 
Landsförbundet Svenska Samer anser att Sametinget alltid ska vara 
representerade vid konsultationer. Sametingets organisation med 
nämnder är väl anpassad för att delta vid olika närings- eller kulturfrågor. 
T.ex. borde det vara Sametingets rennäringsnämnd, som har särskild 
sakkunskap vad gäller rennäring och renskötsel, som företräder det 
samiska folket i dessa frågor. Vill man dessutom bjuda in organisationer 
som t.ex. SSR och samebyar för konsultation så ser vi detta som en 
tillgång, men Sametinget med dess nämnder är de som ska företräda hela 
det samiska folket.  
Vi tolkar texten som den nu är skriven att genom att ha konsultation med 
en organisation, SSR, följer ni konsultationsordningen och artikel 18 i den 
nordiska samekonventionen. . .  
För att konsultationsordningen syfte och artikel 18 i den nordiska 
samekonventionen ska uppfyllas anser vi att konsultation i alla lägen sker 
med vårt folkvalda organ Sametinget.   
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Konsultation med andra samiska företrädare 
Landsförbundet Svenska Samer anser att det är viktigt att synliggöra 
samtliga riksorganisationer i texten. I nuvarande text saknas 
Landsförbundet Svenska Samer vilket i allt för många sammanhang 
upplevs som osynliggörande.  
Vi anser även att det är olämpligt att lyfta fram endast en riksorganisation, 
SSR, i de exempel som presenteras i texten.  

5.1 Konsekvenser av konsultationsordningen 
Bedömningen av konsekvenserna för en ny konsultationsordning är att 
arbetsbelastning och därmed ökande kostnader är ett faktum för såväl 
Sametinget och organisationer. Utgångspunkten är dock att dessa 
kostnader finansieras inom befintlig utgiftsram.  
Vår undran är vems befintliga utgiftsram? 
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