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Jordbruksverket har getts möjlighet att lämna synpunkter på promemorian 
”Konsultation i frågor som rör det samiska folket” (Ds 2017:43).  
I den remitterade promemorian föreslås att en ny och särskild ordning ska införas 
för konsultation i frågor som är av särskild betydelse för samerna. Reglerna 
föreslås bli införda som en ny lag om konsultation i frågor som rör det samiska 
folket. Konsultationsordningen förslås gälla utöver annan samrådsskyldighet 
enligt gällande lagstiftning. Syftet är att främja och stärka det samiska folkets 
inflytande över dess egna angelägenheter i beslutsprocesser.  
Jordbruksverket delar bedömningen att en förstärkt ordning för konsultation 
skulle kunna omhänderta de mindre väl fungerande delarna av nuvarande 
regelverk och därmed stärka det samiska folkets möjligheter att kunna påverka 
beslut i frågor som rör dem. Det finns ofta ett behov av samråd tidigt i ett 
ärendes beredning och ett sådant samråd skulle kunna medföra att det samiska 
folket därmed ges bättre förutsättningar att kunna påverka ärenden innan de är 
alltför långt gångna. 
Det är vidare viktigt för att konsultationsordningen ska kunna fungera att 
konsultationen verkligen begränsas till att enbart omfatta de frågor, som enligt 
promemorian, ”kan få särskild betydelse för samerna som folk”. Vid en alltför 
omfattande tillämpning av konsultationsordningen finns det alltid en risk att 
hanteringen blir tungrodd och ineffektiv istället för att medföra en 
kvalitetshöjning av de beslut som berör samerna. 
 
I detta ärende har stf generaldirektören Harald Svensson beslutat. Svante Nilsson 
har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen 
Anders Swahnberg, Niclas Purfürst, Lina Andersson, Pär Åkesson och Anna 
Orestig deltagit. 
 
 
     Harald Svensson 
      Svante Nilsson 
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