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Ku2017/01905/DISK 

Kulturrådets yttrande över ”Konsultation i frågor som rör det samiska 
folket (Ds 2017:43) 
 

Kulturrådet ser överlag positivt på förslaget att införa en konsultationsplikt i syfte att 
främja och stärka samiskt inflytande över dess egna angelägenheter i 
beslutsprocesser.  

Kulturrådet har i dagsläget kontakt med Sametinget på olika nivåer. Dels genom 
samråd om övergripande och principiella frågor och dels genom dialog på 
handläggarnivå kring bidragsbeslut vid behov. I övrigt samråder myndigheten med 
andra samiska organisationer. Att i framtiden hålla konsultation med Sametinget, och 
annan samisk part om skäl föreligger, kring övergripande och principiella frågor ser 
Kulturrådet som positivt. 

Kulturrådet vill ändå framhålla att den generella skrivningen avseende 
konsultationspliktens omfattning skapar en osäkerhet kring lagens tillämpning inom 
myndighetens ansvarsområde. Den föreslagna lagen bör, på samma sätt som i Norge, 
kompletteras med en vägledning i syftet att tolka, konkretisera och sprida kunskap 
om lagens innebörd. Sametinget bör ges möjlighet att delta i framtagandet av en 
sådan vägledning.  

Av den norska vägledningen1 framgår bland annat att myndigheters bidragsbeslut 
inte naturligt omfattas av konsultationsplikten. Om konsultationsplikten skulle 
omfatta Kulturrådets bidragsbeslut skapar det en otydligt för sökande hur beslut 
fattas och även bli resurskrävande för både Kulturrådet och Sametinget. 

Kulturrådet har i övrigt inga synpunkter att redovisa. 

Ärendets hantering 
Yttrandet har beslutats av stf generaldirektören Signe Westin efter föredragning av 
koordinator Erik Åström. I beredningen av ärendet har även handläggare Maria 
Åhgren, handläggare Mårten Lempert, jurist Eva Röyter och enhetschef Magnus 
Boström deltagit. 

På Kulturrådets vägnar 

                                                 
1 Veileder for statlige myndigheters konsultasjoner med Sametinget og eventuelle øvrige samiske 
interesser. Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 23 juni 2006 
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