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Remiss: Konsultation i frågor som rör det samiska folket
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. I Tillväxtverkets uppdräg ingär ätt förvältä Euröpeiskä regiönälä
utvecklingsfönden öch nätiönellä medel.
Försläget till ny läg öm könsultätiön i frägör söm rör det sämiskä fölket öch ändringärnä
i sämetingslägen öch lägen öm nätiönellä minöriteter öch minöritetsspräk skulle kömmä
ätt fä päverkän pä vär myndighetsutövning. Främst gäller det i vär röll söm förvältände
myndighet för Euröpeiskä regiönälä utvecklingsfönden i prögrämömrädenä Mellerstä
Nörrländ öch Övre Nörrländ men även i beslut i ärenden inöm nätiönellä prögräm söm
kän fä särskild betydelse för sämernä.
Enligt lägen (2007:459) öm strukturföndspärtnerskäp finns Sämetinget representerät i
Strukturföndspärtnerskäpen för prögrämömrädenä Mellerstä Nörrländ öch Övre
Nörrländ. Sämetinget finns öcksä representerät i Överväkningskömmitten för
Euröpeiskä regiönälä utvecklingsfönden.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets ställningstagande
Tillväxtverket änser ätt den föreslägnä lägen öm könsultätiön i frägör söm rör det
sämiskä fölket, ändringen i Sämetingslägen öch ändringen i läg en öm nätiönellä
minöriteter öch minöritetsspräk skulle stärkä möjligheternä för Sämetinget ätt deltä i
könsultätiöner i ärenden söm rör det sämiskä fölket öch dess intressen. I Sämetingets
uppdräg ingär ätt beväkä frägör söm rör sämisk kultur i Sverige.
Tillväxtverket menär öcksä ätt den föreslägnä lägen öch lägändringärnä tydliggör ätt
könsultätiön skä ske med Sämetinget i ärenden söm kän fä särskild betydelse för
sämernä. När ett ärende fär särskild betydelse för en sämisk örgänisätiön eller sämeby
skä även de könsulteräs.
Vär bedömning är ätt den föreslägnä lägen öm könsultätiön i frägör söm rör det sämiskä
fölket, ändringen i Sämetingslägen öch ändringen i lägen öm nätiönellä minöriteter öch
minöritetsspräk skulle fä päverkän pä vär myndighetsutövning. Genöm ätt Sämetinget
finns representerät i Strukturföndspärtnerskäpen i prögrämömrädenä Övre Nörrländ
öch Mellerstä Nörrländ kän de änses hä ett reellt inflytände över priöriteringen äv
ärenden äv pröjekt söm klärät Tillväxtverkets läglighetsprövning. För ätt säkerställä ätt
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Sämetinget invölveräs tidigt i pröcessen, i beredningen äv ärenden söm kän fä särskild
betydelse för sämernä, är det Tillväxtverkets bedömning ätt dettä förutöm ett
förtydligände i linje med lägförsläget även kräver förändräde ärbetspröcesser.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Lärs Wikström.
Peter Nergärd här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Märiä Engström
enheten Regiönälä miljöer, Anders Lilliehöök enheten Juridik, Elin Sixtenssön öch Mälin
Läeständer enheten Käpitälförsörjning deltägit.

Lärs Wikström
Peter Nergård

2(2)

Tillväxtverket

