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Konsultation i frågor som rör det samiska folket (Ds 2017:43) 
 
                                                                        
Sammanfattning 
  
Landstinget i Västerbottens län delar den problembeskrivning som görs i promemorian vad 
gäller brister i urfolket samernas möjligheter till inflytande i frågor av särskild betydelse för 
dem och ställer sig därför positiv till förslaget att en ny och särskild ordning ska införas för 
konsultation i frågor av särskild betydelse för samerna. Likaså gäller förslaget att reglerna 
införs som en ny lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket och att 
konsultationsordningen ska gälla utöver annan samrådsskyldighet enligt gällande 
lagstiftning.  
 
Vi vill särskilt lyfta vikten av att värna om det kommunala självstyret. I promemorian (5.1.4 
Följder för kommuner, sid 91) noteras att: ”En inskränkning i den kommunala självstyrelsen 
bör enligt proportionalitetsprincipen inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de 
ändamål som föranlett inskränkningen (14 kap 3 § Regeringsformen)” Principen är viktig att 
notera då den innebär att det ska prövas om skälen för lagstiftning motiverar det eventuella 
intrång i den kommunala självstyrelsen som regleringen kan innebära.  
 
 
Konsekvenser av förslaget (avsnitt 5) 
 
Landstinget i Västerbottens län samordnar sedan ett antal år tillbaka de samråd som 
genomförs med urfolket samerna samt med övriga nationella minoriteter i syfte att främja och 
stärka minoritetsgruppernas inflytande över dess egna angelägenheter i ärenden som 
beslutas inom landstinget och inom Region Västerbotten. Samråden fokuserar främst frågor 
som rör hälso- och sjukvård samt kultur. Region Västerbotten har representation vid varje 
samråd, framförallt i frågor som rör kulturområdet.  
 
Förslaget om en utvecklad konsultation i frågor som rör det samiska folket innebär en utökad 
ärendeberedning, främst gäller det nuvarande Region Västerbottens ansvarsområde då nya 
områden tillkommer som kräver en utökad konsultationsprocess. Den föreslagna 
utvecklingen kommer därför att generera behov av ökade resurser som varken Region 
Västerbotten eller Västerbottens läns landsting nu förfogar över. En förutsättning för att 
denna lagstiftning med utveckling av konsultation i beslutsprocessen ska kunna komma till 
stånd är därför att statliga medel tillskjuts.  
 
VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 
 
 
Harriet Hedlund 
Samverkansnämnden  
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