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En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

Sveriges Kommuner och Landstings synpunkter

Förslaget innebär en skyldighet för regeringen, statliga förvaltningsmyndigheter,
regioner och kommuner att innan beslut fattas i ärenden som kan få särskild betydelse
för samerna konsultera Sametinget som företrädare för det samiska folket.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tidigare lämnat ett yttrande över
promemorian ”Konsultation i frågor som rör det samiska folket (DS 2017:43)”. SKL
kan konstatera att utkastet till lagrådsremiss går emot flera av de ståndpunkter som
SKL framförde i sitt yttrande. SKL står fast vid de ståndpunkter som inlämnades i
samband med den remissomgången men vill särskilt betona följande.

SKL var tydlig med att frågan om kommuner och regioner ska omfattas i den särskilda
konsultationsordningen borde utredas vidare. Eftersom frågan inte utretts anser SKL
att den särskilda konsultationsordningen i likhet med vad som gäller i Norge enbart
ska gälla för regeringen, departement och andra statliga myndigheter och
verksamheter.

Kraven på kommunernas och regionernas samråd har också förstärkts i och med de
förändringar av minoritetslagen som trädde i kraft den1 januari 2019. Det har bland
annat tydliggjorts att kommunala förvaltningsmyndigheter inte enbart bör samråda
med representanter som är utsedda av föreningar som företräder de nationella
minoriteterna, utan även med personer som tillhör de nationella minoriteterna men
som inte är organiserade inom föreningslivet. Därtill samråder kommuner med
samiska företrädare enligt annan lagstiftning, exempelvis i frågor avseende äldrevård,
utbildning och planläggning enligt plan- och bygglagen. Kommuner och regioner har
därmed redan ett omfattande samråd med samiska företrädare och formerna för
samråd och konsultation kan utvecklas inom ramen för gällande lagstiftning.

I utkastet till lagrådsremissen betonas att den tillkommande konsultationen innebär ett
mer långtgående krav på att konsultationen sker på ett visst sätt och därtill med andra
företrädarejämfört med nuvarande samråd. Det innebär att detmåste ske flera samråd
respektive konsultationer i respektive fråga. Det leder till ytterligare samråd och
konsultationer för de kommuner och regioner som berörs och en förlängd ochen mer
omfattande beslutsprocess. Mot denbakgrundenanser SKL att
konsekvensbeskrivningen är bristfällig och att de kostnader som den nya
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lagstiftningen innebär för kommuner och regionerunderskattas. SKL anser att de
kommuner och regioner som berörs av en tillkommande konsultationsordning ska få
full kostnadstäckning.

- SKL hänvisar till SKL:s yttrande över promemorian ”Konsultation i frågor
som rör det samiska folket (DS 2017:43).

- SKL anser att den föreslagna konsultationsordningen enbart ska gälla för
regeringen, departement och andra statliga myndigheter och verksamheter.

- SKL anser att de kommuner och regioner som berörs av en tillkommande
konsultationsordning ska få full kostnadstäckning.
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