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Yttrande över utkast till lagrådsremiss  

En konsultationsordning i frågor som rör 

det samiska folket 
 

Vetenskapsrådet, som har granskat utkastet utifrån sitt uppdrag att ge stöd till 

grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga 

vetenskapsområden samt de särskilda uppgifter som myndigheten har i sin roll 

som forskningsfinansiär och forskningspolitisk rådgivare, lämnar härmed 

följande synpunkter. 

 

Av utkastet framgår att konsultationsskyldighet som utgångspunkt ska gälla för 

de statliga forskningsråden, liksom för övriga statliga förvaltningsmyndigheter,  

i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna. För Vetenskapsrådet kan 

konsultationsskyldighet bli aktuell bl.a. inför beslut om enskilda forsknings-

projekt eller forskningsstödjande verksamheter ska beviljas forskningsmedel.     

 

Vetenskapsrådets fördelning av medel till forskning och forskningsstödjande 

verksamheter vid svenska universitet och högskolor sker huvudsakligen genom 

att myndigheten utlyser bidrag som söks i konkurrens. För att bedöma 

ansökningarna använder sig Vetenskapsrådet i stor utsträckning av  

sakkunnigbedömning. Bedömningarna sker utifrån på förhand fastställda 

kriterier som gäller för respektive utlysning. Kriterierna syftar primärt till att 

säkerställa att den aktuella forskningens eller forskningsstödjande 

verksamhetens kvalitet eller potential är avgörande för om finansiering kan bli 

aktuell.  

 

En konsultationsskyldighet kan enligt Vetenskapsrådet vara lämplig när 

myndigheten tar fram kriterier som ska gälla vid utlysningar av forsknings-

medel, om kriterierna särskilt berör samerna. En skyldighet att konsultera 

samiska företrädare kan i motsvarande fall vara motiverad i ärenden som rör 

föreskrifter om fördelning av forskningsmedel. Vetenskapsrådet anser dock att 

en konsultationsskyldighet inför enskilda beslut om fördelning av forsknings-

medel riskerar att leda till otydlighet om huruvida andra hänsyn än de som följer 

av kriterierna för myndighetens utlysningar påverkar besluten.  
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Vetenskapsrådet vill även framhålla att en konsultationsskyldighet inför beslut i 

enskilda ärenden om fördelning av forskningsmedel skulle bli resurskrävande 

för myndigheten.  

 

Enligt Vetenskapsrådet är det mot denna bakgrund inte lämpligt att 

konsultationsskyldighet ska gälla inför beslut om fördelning av forskningsmedel 

i enskilda fall. Det bör vara tillräckligt att skyldigheten gäller vid framtagande 

av kriterier för utlysningar av forskningsmedel och i ärenden som rör 

föreskrifter om fördelning av forskningsmedel. 

 

 

Yttrandet har beslutats av generaldirektören Sven Stafström i närvaro av 

rådsdirektören Maria Thuveson, chefsjuristen Anna Hörnlund, GD-sekreteraren 

Agneta Backman och juristen Jacob Winiarski, föredragande.  

 

 

 

 

Sven Stafström   

Generaldirektör  Jacob Winiarski 

   Jurist  

    

 

 

 

Kopia till Utbildningsdepartementet 

 

 


	Yttrande över utkast till lagrådsremiss  En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

