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FOLKTINGETS SESSION
I HELSINGFORS
LÖRDAGEN DEN 7 APRIL 2018
9.30

Ledamöterna anländer, kaffe och tilltugg
Registrering
Gruppmöten

10.45

Folktingsordförande Thomas Blomqvist öppnar sessionen
Sessionen konstituerar sig
Talmansval
Tillsättande av sekretariat
Godkännande av sessionens dagordning
Tillsättande av utskott

11.00

Allmänpolitisk debatt.
Debatten inleds av justitiekansler Tuomas Pöysti

12.30

Remissdebatt

13.00

Lunch och utskottsarbete

14.45

Sessionen fortsätter
Behandling av utskottsberedda ärenden

Ca 16.00 Sessionen avslutas
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ALLMÄNNA HANDLINGAR Folktingets session i Helsingfors 2018

Föredragningslista
vid Svenska Finlands folktings session lördagen den 7 april 2018 i Lilla parlamentet, Helsingfors, med början klockan 10.45.

1§
Öppnandet av sessionen

4§
Sessionens föredragningslista och regler för sessionsarbetet

Folktingets ordförande Thomas Blomqvist öppnar sessionen.

Enligt Folktingets stadgar 6 § ska på den årliga ordinarie
sessionen behandlas följande ärenden:
• styrelsens berättelse över verksamheten föregående år,
• revisionsberättelsen,
• fastställandet av bokslut,
• beviljande av ansvarsfrihet,
• val av revisorer och deras ersättare,
• övriga ärenden som nämns i kallelsen
Enligt Folktingets stadgar 7 § ska i kallelsen till sessionen
nämnas de ärenden som styrelsen vill ta upp och de ärenden som enligt 6 § i övrigt ska behandlas.
Den 21 december 2017 skickades en inbjudan till folktingsledamöterna att närvara vid sessionen i Helsingfors.
I inbjudan konstateras även att eventuella motioner bör
vara folktingskansliet tillhanda senast 31 januari 2018. I
kallelsen som utfärdats den 14 mars 2018 konstateras att
på sessionen behandlas ändring av regler för mandatfördelningen i Svenska Finlands folkting (valordning) och
resolution. Regler för sessionsarbetet ingår som bilaga 2.

2§
Sessionens stadgeenliga sammankallande och beslutförhet
Enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003) 5
§ och stadgarnas 5 § sammanträder Folktinget årligen till
ordinarie session före utgången av maj.
Enligt stadgarnas 7 § ska kallelsen till ordinarie och
extra session sändas till ledamöterna senast trettio dagar
före sessionen. Kallelse till ordinarie session, som ingår
såsom bilaga 1, har sänts till folktingsledamöterna per
e-post den 14 mars 2018.
FÖRSLAG: Sessionen konstateras vara stadgeenligt sammankallad och beslutförd
BESLUT:

3§
Konstaterande av närvaro- och rösträtt
Yttrande-, förslags- och rösträtt har varje folktingsledamot som utsetts på det sätt som folktingslagens 4 §
föreskriver.
Vid sessionen fattas enligt folktingslagens 5 § och stadgarnas 5 § besluten med flertalet av de avgivna rösterna.
Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande utom
vid val, då valet avgörs genom lottning. För beslut som
gäller ändring av stadgarna krävs emellertid minst två
tredjedelars majoritet av de avgivna rösterna.
Enligt Folktingets stadgar 8 § 2 punkt har Folktingets
styrelseledamöter och deras ersättare, svenskspråkiga
medlemmar av statsrådet och riksdagen liksom Finlands
svenskspråkiga europarlamentariker samt Folktingets
folktingssekreterare och övriga ombudsmän rätt att delta i
sessionen och yttra sig, emellertid utan rösträtt.
Enligt Folktingets stadgar 8 § 3 punkt är sessionen offentlig om inte Folktinget beslutar annorlunda.
Vid fullmaktsgranskningen, som utfördes utanför
sessionssalen i samband med anmälan, antecknades ___
befullmäktigade folktingsledamöter.
FÖRSLAG: Styrelsen föreslår att också ordförandena för
Folktingets utskott beviljas yttranderätt vid sessionen.
Närvaro- och rösträtten konstateras. Sessionen är offentlig.
BESLUT:
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FÖRSLAG: Föredragningslistan och reglerna för sessionsarbetet godkänns i föreliggande form.
BESLUT:

5§
Sessionens konstituering
Enligt stadgarnas 8 § väljer Folktinget vid varje session ett
presidium som består av en talman och två vice talmän.
Presidiet leder arbetet på sessionen i enlighet med lag
och Folktingets stadgar. Talmannen utser sekreterare
och bestämmer om övriga praktiska angelägenheter på
sessionen.

1. Val av talmän för sessionen
FÖRSLAG:
a) Till talman väljs
b) Till I vice talman väljs
c) Till II vice talman väljs
BESLUT:

2. Meddelande om sekreterare för sessionen
FÖRSLAG: Talmannen meddelar att följande personer
fungerar som sekreterare för sessionen:
a)
b)
BESLUT:
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3. Protokolljustering
FÖRSLAG: Talmännen justerar protokollet.
BESLUT:

4. Val av rösträknare
FÖRSLAG:
a)
b)
BESLUT:

6§
Tillsättande av utskott på sessionen
Enligt stadgarnas 9 § tillsätter Folktinget nödvändiga utskott för att bereda ärenden som ska avgöras på sessionen.
Enligt stadgarnas 9 § består utskotten av ordförande och
åtta medlemmar om sessionen inte beslutar annorlunda.
Utskotten kallar sekreterare och hör vid behov sakkunniga.

FÖRSLAG:

2. Stadgeutskott
a) ändring av regler för mandatfördelningen i Svenska
Finlands folkting (valordning)
b) till medlemmar i stadgeutskottet utses följande personer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
c) Till stadgeutskottets ordförande utses:

d) Till stadgeutskottets sekreterare utses Camilla Grundström

FÖRSLAG:

1. Beredningsutskott
a) För att avge yttrande om
• styrelsens berättelse över verksamheten föregående år
• revisionsberättelsen
• fastställande av bokslut
• beviljande av ansvarsfrihet
• förslag till revisor och dennas ersättare

BESLUT:
a)
b)
c)
d)

FÖRSLAG:
b) till medlemmar i beredningsutskottet utses följande
personer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
c) Till beredningsutskottets ordförande utses:

3. Resolutionsutskott
a) för beredning av resolution
b) till medlemmar i resolutionsutskottet utses följande
personer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

d) Till beredningsutskottets sekreterare utses Markus
Österlund

c) Till ordförande i resolutionsutskottet utses:

BESLUT:
a)
b)
c)
d)

d) Till sekreterare i resolutionsutskottet utses Stina Heikkilä
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BESLUT:
a)
b)
c)
d)
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FÖRSLAG:

4. Motionsutskott I
a) för beredning av motionerna 1-4
b) till medlemmar i motionsutskott I utses följande
personer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

7§
Remissdebatter
1. Allmänpolitiska läget
FÖRSLAG:
a) Remissdebatten inleds av justitiekansler Tuomas Pöysti
b) Remissdebatt
c) Sessionen antecknar inledningen och den förda remissdebatten för kännedom samt remitterar de förslag som
framkommit under diskussionen till resolutionsutskottet
BESLUT:
a)
b)
c)

c) Till ordförande i motionsutskott I utses:

d) Till sekreterare i motionsutskott I utses Kristina Beijar
BESLUT:
a)
b)
c)
d)

FÖRSLAG:

5. Motionsutskott II
a) för beredning av motionerna 5-9
b) till medlemmar i motionsutskott II utses följande
personer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
c) Till ordförande i motionsutskott II utses:

2. Ändring av regler för mandatfördelningen i Svenska
Finlands folkting (valordning)
FÖRSLAG:
a) Folktingets styrelseordförande Thomas Blomqvist presenterar förslaget till ändring av reglerna för mandatfördelningen i Svenska Finlands folkting (valordning)
b) Remissdebatt om ändringen av reglerna för mandatfördelningen
c) Debatten antecknas för kännedom och eventuella
förslag som gjorts under diskussionen remitteras till
stadgeutskottet
BESLUT:
a)
b)
c)

3. Verksamhetsberättelsen
FÖRSLAG:
a) Folktingets styrelseordförande Thomas Blomqvist
presenterar verksamhetsberättelsen, som även omfattar
redogörelse över Folktingets ekonomi, revisionsberättelse
och berättelse över inlämnade motioner samt åtgärder
som föranletts av dessa
b) Remissdebatt om verksamhetsberättelsen
c) Debatten antecknas för kännedom och eventuella
förslag som gjorts under diskussionen remitteras till
beredningsutskottet

d) Till sekreterare i motionsutskott II utses Stephanie
Lindberg
BESLUT:
a)
b)
c)
d)
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BESLUT:
a)
b)
c)
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4. Motionerna nr 1-9
4.1. Motion nr 1 om anordnandet av svenskspråkig
polisutbildning och fortbildning
FÖRSLAG:
a) Folktingets styrelseordförande Thomas Blomqvist
föredrar motionen 		
b) Remissdebatt om motionen
c) Debatten remitteras till motionsutskott I
BESLUT:
a)
b)
c)

4.2. Motion nr 2 om behovet av tvåspråkiga ICT-system
FÖRSLAG:
a) Folktingets styrelseordförande Thomas Blomqvist
föredrar motionen		
b) Remissdebatt om motionen
c) Debatten remitteras till motionsutskott I
BESLUT:
a)
b)
c)

4.3. Motion nr 3 om att språklagen ska kompletteras med
initiativrätt för att säkerställa att lagförslag och betänkanden
återfinns i sin helhet på svenska
FÖRSLAG:
a) Folktingets styrelseordförande Thomas Blomqvist
föredrar motionen
b) Remissdebatt om motionen
c) Debatten remitteras till motionsutskott I
BESLUT:
a)
b)
c)

4.4. Motion nr 4 om bindande och förbättrade
konsekvensbedömningar i lagberedningen
FÖRSLAG:
a) Folktingets styrelseordförande Thomas Blomqvist
föredrar motionen
b) Remissdebatt om motionen
c) Debatten remitteras till motionsutskott I
BESLUT:
a)
b)
c)
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4.5. Motion nr 5 om utvärdering av Yle Fems inskränkningar
FÖRSLAG:
a) Folktingets styrelseordförande Thomas Blomqvist
föredrar motionen
b) Remissdebatt om motionen
c) Debatten remitteras till motionsutskott II
BESLUT:
a)
b)
c)

4.6. Motion nr 6 angående de svenskspråkigas i Finland
tillgång till SVT-play:s programutbud
FÖRSLAG:
a) Folktingets styrelseordförande Thomas Blomqvist
föredrar motionen
b) Remissdebatt om motionen
c) Debatten remitteras till motionsutskott II
BESLUT:
a)
b)
c)

4.7. Motion nr 7 om modersmålets betydelse för individen
FÖRSLAG:
a) Folktingets styrelseordförande Thomas Blomqvist
föredrar motionen
b) Remissdebatt om motionen
c) Debatten remitteras till motionsutskott II
BESLUT:
a)
b)
c)

4.8. Motion nr 8 om förbättrande av vård- och omsorgskedjor
på svenska för de som utsatts för sexuella trakasserier,
övergrepp och brott
FÖRSLAG:
a) Folktingets styrelseordförande Thomas Blomqvist
föredrar motionen		
b) Remissdebatt om motionen
c) Debatten remitteras till motionsutskott II
BESLUT:
a)
b)
c)
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4.9. Motion nr 9 om att Folktinget börjar koordinera
språkambassadörsnätverk

4. Folktingets bokslut för år 2017 samt revisorernas utlåtande

FÖRSLAG:
a) Folktingets styrelseordförande Thomas Blomqvist
föredrar motionen		
b) Remissdebatt om motionen
c) Debatten remitteras till motionsutskott II

FÖRSLAG:
a) Ordföranden för beredningsutskottet föredrar utskottets yttrande om Folktingets bokslut för år 2017 samt
revisorernas utlåtande
b) Diskussion
c) Beredningsutskottets förslag godkänns

BESLUT:
a)
b)
c)

8§
Behandling av utskottsberedda ärenden
1. Resolutionen
FÖRSLAG:
a) Ordföranden för resolutionsutskottet föredrar utskottets förslag till resolution
b) Diskussion
c) Resolutionsutskottets förslag godkänns
BESLUT:
a)
b)
c)

2. Ändring av regler för mandatfördelningen i Svenska
Finlands folkting (valordning)
FÖRSLAG:
a) Ordföranden för stadgeutskottet föredrar utskottets
yttrande om förslaget till ändring av regler för mandatfördelningen i Svenska Finlands folkting (valordning)
b) Diskussion
c) Stadgeutskottets förslag godkänns
BESLUT:
a)
b)
c)

3. Verksamhetsberättelsen
FÖRSLAG:
a) Ordföranden för beredningsutskottet föredrar utskottets yttrande om verksamhetsberättelsen
b) Diskussion
c) Beredningsutskottets förslag godkänns
BESLUT:
a)
b)
c)
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BESLUT:
a)
b)
c)

5. Beviljande av ansvarsfrihet
Efter att verksamhetsberättelsen och Folktingets bokslut
för år 2017 har godkänts och revisorernas utlåtande har
givits kan frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och andra
redovisningsskyldiga behandlas.
FÖRSLAG:
a) Ordföranden för beredningsutskottet föredrar utskottets utlåtande om ansvarsfrihet för styrelsen och andra
redovisningsskyldiga
b) Diskussion
c) Beredningsutskottets förslag godkänns
BESLUT:
a)
b)
c)

6. Motionerna
6.1 Motion nr 1 om anordnandet av svenskspråkig
polisutbildning och fortbildning
a) Ordföranden för motionsutskott I föredrar utskottets
utlåtande om motion nr 1
b) Diskussion
c) Motionsutskottets förslag godkänns
BESLUT:
a)
b)
c)

6.2 Motion nr 2 om behovet av tvåspråkiga ICT-system
a) Ordföranden för motionsutskott I föredrar utskottets
utlåtande om motion nr 2
b) Diskussion
c) Motionsutskottets förslag godkänns
BESLUT:
a)
b)
c)
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6.3 Motion nr 3 om att språklagen ska kompletteras med
initiativrätt för att säkerställa att lagförslag och betänkanden
återfinns i sin helhet på svenska
a) Ordföranden för motionsutskott I föredrar utskottets
utlåtande om motion nr 3
b) Diskussion
c) Motionsutskottets förslag godkänns
BESLUT:
a)
b)
c)

6.4 Motion nr 4 om bindande och förbättrade
konsekvensbedömningar i lagberedningen
a) Ordföranden för motionsutskott I föredrar utskottets
utlåtande om motion nr 4
b) Diskussion
c) Motionsutskottets förslag godkänns
BESLUT:
a)
b)
c)

6.7 Motion nr 7 om modersmålets betydelse för individen
a) Ordföranden för motionsutskott II föredrar utskottets
utlåtande om motion nr 7
b) Diskussion
c) Motionsutskottets förslag godkänns
BESLUT:
a)
b)
c)

6.8 Motion nr 8 om förbättrande av vård- och omsorgskedjor
på svenska för de som utsatts för sexuella trakasserier,
övergrepp och brott
a) Ordföranden för motionsutskott II föredrar utskottets
utlåtande om motion nr 8
b) Diskussion
c) Motionsutskottets förslag godkänns
BESLUT:
a)
b)
c)

6.5 Motion nr 5 om utvärdering av Yle Fems inskränkningar

6.9 Motion nr 9 om att Folktinget börjar koordinera
språkambassadörsnätverk

a) Ordföranden för motionsutskott II föredrar utskottets
utlåtande om motion nr 5
b) Diskussion
c) Motionsutskottets förslag godkänns

a) Ordföranden för motionsutskott II föredrar utskottets
utlåtande om motion nr 9
b) Diskussion
c) Motionsutskottets förslag godkänns

BESLUT:
a)
b)
c)

BESLUT:
a)
b)
c)

6.6 Motion nr 6 angående de svenskspråkigas i Finland
tillgång till SVT-play:s programutbud

9§
Val av revisor och dennas ersättare

a) Ordföranden för motionsutskott II föredrar utskottets
utlåtande om motion nr 6
b) Diskussion
c) Motionsutskottets förslag godkänns

FÖRSLAG:
a) Ordföranden för beredningsutskottet framför förslag till
en revisor och dennas ersättare
b) Diskussion
c) Val av en revisor och dennas ersättare

BESLUT:
a)
b)
c)

BESLUT:
a)
b)
c)

10 §
Sessionen avslutas
Sessionen avslutas cirka klockan 16.00
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BILAGA 1

INBJUDAN
Bästa folktingsledamot,
Svenska Finlands folkting sammankallas till årlig session (stadga § 5) den 7 april 2018 i
Helsingfors. Mer praktisk information följer senare, men vänligen notera datumet.
Deadline för inlämnande av motioner, som skickas till folktinget@folktinget.fi, är 31.1.2018.
Besök gärna våra förnyade webbsidor www.folktinget.fi ifall du inte redan gjort det, och kom
ihåg att följa oss på sociala medier (facebook.com/folktinget, Twitter och Instagram: @folktinget)
Tack för ett gott samarbete under år 2017!
Med önskan om en riktigt god jul och ett gott nytt år 2018,
Markus Österlund
folktingssekreterare

KALLELSE
Härmed sammankallas Svenska Finlands folkting till årlig session (stadga § 5) 7 april 2018
kl. 10.45 i Lilla parlamentet, Arkadiagatan 3, Helsingfors.
På sessionen år 2018 behandlas:
• Verksamhetsberättelsen
• Revisionsberättelsen
• Fastställande av bokslut
• Beviljande av ansvarsfrihet
• Ändring av regler för mandatfördelningen i Svenska Finlands folktinget (valordning)
• Val av revisor och dennas ersättare
• Motioner
• Resolution
Anmälan om deltagande och möjliga allergier/dieter görs via: bit.ly/sessionen2018
Ifall du är förhindrad att delta är det viktigt att du så fort som möjligt meddelar Folktingets
kansli om detta, tfn 09-6844 250 eller e-post folktinget@folktinget.fi.
Ledamöter ombeds att boka sina tåg- eller bussresor själva och resorna ersätts mot uppvisande
av kvitto.
Sessionshandlingarna finns tillgängliga på www.folktinget.fi/material att laddas ner eller printas
ut. Vänligen kontakta Folktingets kansli om du vill ha handlingarna i pappersformat.

Helsingfors den 14 mars 2018
Enligt uppdrag,
Markus Österlund
folktingssekreterare
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BILAGA 2

REGLER FÖR SESSIONSARBETET
Hur man anmäler sig
Alla deltagare anmäler sig till sessionskansliet. Ledamöternas anmäler sig på sessionsdagen
klockan 9.30– 10.40. Efter detta inlämnas anmälan till sessionens presidium. Sessionskansliet
bistår med råd och information i alla frågor som berör sessionsdeltagandet.

Hur man begär ordet
Ordet begärs skriftligen av ordförande med den blankett som alla med yttranderätt får sig tilldelade. På blanketten antecknas eget namn och parti, samt ärendet (punkten på föredragningslistan) i vilket man begär ordet. Blanketten inlämnas till presidiet innan diskussionen i ärendet har
förklarats avslutad.

Hur man yttrar sig
Alla yttranden görs från talarstolen. Den som yttrar sig presenterar sig med sitt eget namn och
parti. Tiden för inlägg i debatten är högst 3 minuter och för gruppanföranden 5 minuter. Detta
gäller inte referenterna eller de som presenterar utskottens betänkanden.

Hur man gör förslag
Alla förslag (nomineringar undantagna) görs muntligen från talarstolen. Dessutom inlämnas
förslagen skriftligen till presidiet (med de blanketter med vilka man begär ordet). Då man
understöder ett förslag är tillvägagångssättet det samma.

Hur man nominerar
Nomineringen av sessionens talmän görs muntligen. Nomineringen av medlemmar till sessionens utskott och samordningen partierna emellan sker före sessionen inleds och förslagen
inlämnas skriftligt till sessionens presidium.

Remittering av ärende
Alla förslag framförda i sessionssalen remitteras till respektive utskott före slutlig behandling i
salen.
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Modersmålets sång
Text och musik av Johan Fridolf Hagfors
Hur härligt sången klingar på älskat modersmål!
Han tröst i sorgen bringar, han skärper sinnets stål.
Vi hört den sången ljuda i ljuvlig barndomstid,
och en gång skall han bjuda åt oss i graven frid!
Du sköna sång, vårt bästa arv från tidevarv till tidevarv:
ljud högt, ljud fritt från strand till strand i tusen sjöars land!
Vad ädelt fädren tänkte, vad skönt de drömt en gång,
Det allt de åt oss skänkte i modersmålets sång.
Hur våra öden randas den sången är oss kär.
Vår själ i honom andas, vår rikedom han är!
Du sköna sång, vårt bästa arv från tidevarv till tidevarv:
ljud högt, ljud fritt från strand till strand i tusen sjöars land!
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