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Uticast till lagradsremiss En konsultationsordning i fragor som ror det
samiska folket
(Ku2019/O l 308/RS)
Juridislca falailteten vid Uppsala universitet har genom remiss arunodats att
yttra sig i rubricerat arende. Falcultetsnamnden far harmed lamna foljande
synpunlcter.

Juridiska fakultetsnamnden vid Uppsala universitet tillstyrker promemorians
bedomning om behovet av en reglering om lconsultation.
Sarslcilt om konsultationsslcyldighet for universitet och forskningsrad
Av uticastet till lagradsremissens s 34 framgar att universitet och statliga
forslcningsrad slca omfattas av den lconsultationsskyldighet som foreslas i 2 §
i lagfoi•slaget. Skyldighet att lconsultera innebar att samislca foretradare slca
konsulteras fore det att beslut fattas i arenden som kan fa sarslciid betydeise
for det samiska follcet. For att konsultationsskyldighet ska foreligga l~ays ett
beslut i ett enskilt Mende eller meddelande av foresl~~ift. Falctislct handlande
omfattas inte av slcyldigheten enligt utkastet. Med anledning av detta viii
Juridiska falcultetsnamnden anfora foljande:
Det ar positivt, och nodvandigt for att Sverige slca uppfyila sina folla•attsliga
forplilctelser, att det samislca follcet far en okad mojlighet att paverlca beslut
som hay eller kan fa saiskild betydelse for• dess situation. Vad galley foiskning och utbildning, samt den verlcsamhet som statliga forslaiingsrad bedriver boy foljande beaktas. Vid grundlagsreformen 2010 infordes ett olcat
slcydd for forslalingens frihet, RF 2:18, som innebar ett lcra~ pa lagform for
bestain~nelser som ayser forskningens frihet. Enligt hogslcolelagen 1:6 galley
tre principer som ayser att slcydda forskningens fi~ihet. Tva av dessa ar att
forslcningsproblem fi~itt far valjas och forskningsresultat fritt far publiceras.
For att salcerstalla att den fria forskningen bedrivs pa ett etislct satt som inte
drabbar enskilda eller grupper av enslcilda hay ett sarslcilt krav pa etilcprovning inforts i lag, se Lag (2003:460) om etikprovning av forslaiing som ayser
maniuslcor (etilcprovningslagen). Forslcare ar slcyldiga att forhalla sig till och
folja de la~av som etilcprovniligslagen staller. Krav pa godlcand etilcproviung
foreligger for forslcning sorn ayser mannislcor och biologislct material fran
mannislcor. Syftet med lagen ar att slcydda den enslcilda mamuslcan och reOrganisationsNATnr:
202100-2932
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spekten for manniskovardet vid forskning. Detta ar sarskilt angelaget i forhallande till det samiska folket av historiska skal. Vidare pagar ett intensivt
arbete pa samtliga larosaten med syftet att sakra processer nodvandiga for att
uppfylla de krav som stalls pa forskningsetik. Forskningsraden driver pa
derma utveckling.
Det bor framga av lagradsremissen hur lagstiftaren menar att konsultationsslcyldigheten for universitet och forslcningsrad ska passa in i delta regelverlc.
Vidare bor eventuella risker for den fria forskningen belysas. Den process
som Jigger till grand for beviljade anslag fran forskningsraden bygger pa en
saklig provning utifran de krav som stalls pa god vetenslcaplig verksamhet.
Det bor i lagradsremissen forklaras hur konsultationsskyldigheten ska ses i
fdrhallande till aven derma process.

Forslag till yttrande i delta arende har upprattats av professor Anna Jonsson
Cornell. Yttrandet har pa elegation avgivits av Juridiska fakultetens delcanus, professor Mattias Da lberg.
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