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Sammanfattning 
  
Region Västerbotten delar problembeskrivningen om att det finns brister när det gäller urfolket 
samernas möjligheter till inflytande i frågor av särskild betydelse för dem. 
 
Region Västerbotten anser att utredningen är bristfällig i många avseenden och ställer sig därför inte 
bakom förslaget. Kommunala självstyret är en fundamental del av den svenska modellen och Region 
Västerbotten anser att effekterna på det kommunala självstyret inte har beaktats i promemorian och 
måste belysas ytterligare. 
 
Särskilda synpunkter 
 
3.5 Konsultationernas omfattning 
 
Utredningen framhåller att konsultation ska ske i frågor som kan få särskild betydelse för samerna 
som folk. Då det saknas en tydlig gränsdragning i vad som menas med ”särskild betydelse för 
samerna” ser vi en risk för att godtycklighet skapas från både myndighets- och samiskt håll. I praktiken 
kan detta leda till ett försvagat samiskt inflytande. 
 
5.1 Konsekvenser av konsultationsordningen 
 
Utredningen gör bedömningen att de nya bestämmelserna endast kommer medföra begränsade 
ekonomiska konsekvenser och inte innebära stor effekt på berörda verksamheter eftersom samråd 
redan hålls. Region Västerbotten håller inte med om detta. Under ledning av Västerbottens läns 
landsting deltar idag redan Region Västerbotten i samråd med urfolket samerna och övriga nationella 
minoriteter. Samråden fokuserar främst på hälso- och sjukvård samt kultur. Med konsultationsförslaget 
kommer nya områden tillkomma och ärendehandläggningen öka i den nya processen.  
 
Region Västerbotten ser därför ett behov av ökade resurser till berörda myndigheter och Sametinget, 
samiska organisationer och samebyar. Det finns en risk att förslaget annars blir tandlöst. Samernas 
representanter har redan i dag begränsade möjligheter att delta i samråd, samarbeten och andra 
processer. 
 
 
 
 
 
 
REGION VÄSTERBOTTEN 
Erik Bergkvist                                               
Förbundsstyrelsens ordförande      
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