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Remiss: Konsultation i frågor som rör det samiska folket 
 

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten 
genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer där 
företag utvecklas. I Tillväxtverkets uppdrag ingår att förvalta Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och nationella medel.  
 
Förslaget till ny lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket och ändringarna i 
sametingslagen och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk skulle komma 
att få påverkan på vår myndighetsutövning. Främst gäller det i vår roll som förvaltande 
myndighet för Europeiska regionala utvecklingsfonden i programområdena Mellersta 
Norrland och Övre Norrland men även i beslut i ärenden inom nationella program som 
kan få särskild betydelse för samerna.   
 
Enligt lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap finns Sametinget representerat i 
Strukturfondspartnerskapen för programområdena Mellersta Norrland och Övre Norrland. 
Sametinget finns också representerat i Övervakningskommittén för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden.  
 
Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter. 

Tillväxtverkets ställningstagande 
 
Tillväxtverket anser att den föreslagna lagen om konsultation i frågor som rör det samiska 
folket, ändringen i Sametingslagen och ändringen i lag en om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk skulle stärka möjligheterna för Sametinget att delta i konsultationer i 
ärenden som rör det samiska folket och dess intressen. I Sametingets uppdrag ingår att 
bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige.  
 
Tillväxtverket menar också att den föreslagna lagen och lagändringarna tydliggör att 
konsultation ska ske med Sametinget i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna. 
När ett ärende får särskild betydelse för en samisk organisation eller sameby ska även de 
konsulteras. 
 
Vår bedömning är att den föreslagna lagen om konsultation i frågor som rör det samiska 
folket, ändringen i Sametingslagen och ändringen i lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk skulle få påverkan på vår myndighetsutövning. Genom att Sametinget 
finns representerat i Strukturfondspartnerskapen i programområdena Övre Norrland och 
Mellersta Norrland kan de anses ha ett reellt inflytande över prioriteringen av ärenden av 
projekt som klarat Tillväxtverkets laglighetsprövning. För att säkerställa att  
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Sametinget involveras tidigt i processen, i beredningen av ärenden som kan få särskild 
betydelse för samerna, är det Tillväxtverkets bedömning att detta förutom ett förtydligande 
i linje med lagförslaget även kräver förändrade arbetsprocesser.    
 
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Lars Wikström.  
Peter Nergård har varit föredragande. I handläggningen har också Maria Engström 
enheten Regionala miljöer, Anders Lilliehöök enheten Juridik, Elin Sixtensson och Malin 
Laestander enheten Kapitalförsörjning deltagit. 
 
 
 
Lars Wikström 
    Peter Nergård 
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