ALLMÄNNA HANDLINGAR
FOLKTINGETS SESSION I HELSINGFORS 2020

Folktingets session via den
digitala plattformen Zoom
tisdagen den 15 september 2020

13.00

Professor Alf Rehn: Farliga framtider för (Svensk-) Finland?
Kring innovation, framtidstänkande och mod.

14.15

Folktingsordförande Sandra Bergqvist öppnar sessionen
Sessionen konstituerar sig
Talmansval
Tillsättande av sekretariat
Godkännande av sessionens dagordning
Tillsättande av utskott

14.30

Allmänpolitisk debatt

15.30

Remissdebatt

ca 16.00 Paus och utskottsarbete
17.15

Sessionen fortsätter
Behandling av utskottsberedda ärenden

ca 18.00 Sessionen avslutas
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ALLMÄNNA HANDLINGAR Folktingets session i Helsingfors 2020

FÖREDRAGNINGSLISTA
vid Svenska Finlands folktings session tisdagen den 15 september 2020 på Folktingets kansli,
Snellmansgatan 13A, Helsingfors och via den digitala plattformen Zoom med början klockan 14.15.
1§
Öppnandet av sessionen
Folktingets ordförande Sandra Bergqvist öppnar sessionen.

2§
Sessionens stadgeenliga sammankallande och
beslutförhet
Enligt 5 § i lagen om Svenska Finlands folkting
(1331/2003) och 5 § i stadgarna sammanträder Folktinget
årligen till ordinarie session före utgången av maj. Med
stöd av den tillfälliga ändringen av föreningslagen på
grund av covid-19 arrangeras sessionen före utgången av
september.
Enligt stadgarnas 7 § ska kallelsen till ordinarie och
extra session sändas till ledamöterna senast femton dagar
före sessionen. Kallelse till ordinarie session, som ingår
som bilaga 1, har sänts till folktingsledamöterna per e-post
den 19 augusti 2020.
FÖRSLAG: Sessionen konstateras vara stadgeenligt sammankallad och beslutför.
BESLUT:

3§
Konstaterande av närvaro- och rösträtt
Varje folktingsledamot har yttrande-, förslags- och
rösträtt.
I enlighet med 5 § i folktingslagen och 5 § i stadgarna
fattas besluten med majoritetsbeslut. Vid lika röstetal
avgör ordförandes röst utom vid val, då valet avgörs
genom lottning. För beslut som gäller ändring av stadgarna krävs minst två tredjedelars majoritet av rösterna.
Enligt 8 § punkt 2 i Folktingets stadgar 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, utan rösträtt.
Enligt 8 § punkt 3 i Folktingets stadgar är sessionen offentlig om inte sessionen beslutar annorlunda.
Vid namnuppropet antecknades
folktingsledamöter.

4§
Sessionens föredragningslista och regler för
sessionsarbetet
Enligt 6 § i Folktingets stadgar ska sessionen behandla
följande ärenden:
• verksamhetsberättelse,
• revisionsberättelse,
• fastställande av bokslut,
• beviljande av ansvarsfrihet,
• val av revisor och dennas ersättare,
• övriga ärenden som nämns i kallelsen.
Enligt 7 § i Folktingets stadgar ska de ärenden som styrelsen vill ta upp och de ärenden som enligt 6 § i övrigt ska
behandlas nämnas i kallelsen till sessionen:
• Stadgeändring, personliga ersättare i Folktingets substansutskott godkänd av styrelsen 3.3.2020,
• mötes- och valordning godkänd av styrelsen 17.8.2020.
Den 13 december 2019 skickades en inbjudan till folktingsledamöterna att närvara vid sessionen i Helsingfors. I
inbjudan konstateras även att eventuella motioner lämnas
in senast den 19 januari 2020. I kallelsen som utfärdats
den 19 augusti 2020 konstateras att på sessionen behandlas stadgeändring, mötes- och valordning samt resolution.

4.1. Föredragningslistan godkänns
FÖRSLAG: Sessionen godkänner föredragningslistan.
BESLUT:

4.2. Regler för sessionsarbetet, bilaga 2.
FÖRSLAG: Sessionen godkänner reglerna för sessionsarbetet.
BESLUT:

5§
Sessionens konstituering
Enligt 8 § i stadgarna väljer Folktinget vid varje session ett
presidium som består av en talman och två
vice talmän. Presidiet leder arbetet på sessionen.

FÖRSLAG: Styrelsen föreslår att också ordförandena för
Folktingets utskott beviljas yttranderätt vid sessionen.
Närvaro- och rösträtten konstateras.

5.1. Val av talmän för sessionen

BESLUT:

BESLUT:
a) Till talman väljs
b) Till I vice talman väljs
c) Till II vice talman väljs
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FÖRSLAG:
talmän.

Sessionen väljer talman och två vice
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5.2. Meddelande om sekreterare för sessionen

6.2. Stadgeutskott

Talmannen meddelar att följande personer fungerar som
sekreterare för sessionen:
FÖRSLAG:
a)
b)

avger yttrande om stadgeändring.
FÖRSLAG: Sessionen väljer medlemmar i stadgeutskottet
och utser ordförande. Som sekreterare föreslås Camilla
Grundström.

BESLUT:
.

5.3. Protokolljustering
FÖRSLAG: Talmännen justerar protokollet.
BESLUT:

5.4. Val av rösträknare
FÖRSLAG: Sessionen väljer två rösträknare.
BESLUT:
a)
b)

BESLUT: Sessionen valde följande personer till stadgeutskottet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Till stadgeutskottets ordförande utsågs:

Till stadgeutskottets sekreterare utsågs:

6§
Tillsättande av utskott på sessionen
Enligt 9 § i stadgarna tillsätter sessionen nödvändiga
utskott. Enligt 9 § i stadgarna består utskotten av ordförande och åtta medlemmar om sessionen inte beslutar
annorlunda. Utskotten hör vid behov sakkunniga.

6.1. Beredningsutskott
avger yttrande om:
• verksamhetsberättelse,
• revisionsberättelse,
• fastställande av bokslut,
• beviljande av ansvarsfrihet,
• förslag till revisor och dennas ersättare.
FÖRSLAG: Sessionen väljer medlemmar i beredningsutskottet och utser ordförande. Som sekreterare föreslås
Christina Gestrin.
BESLUT: Sessionen valde följande personer till beredningsutskottet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6.3. Resolutionsutskott
bereder resolutionen.
FÖRSLAG: Sessionen väljer medlemmar i resolutionsutskottet och utser ordförande. Som sekreterare föreslås
Stina Heikkilä och Stephanie Lindberg.
BESLUT: Sessionen valde följande personer till resolutionsutskottet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Till resolutionsutskottets ordförande utsågs:

Till resolutionsutskottets sekreterare utsågs:

Till beredningsutskottets ordförande utsågs:

Till beredningsutskottets sekreterare utsågs:
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6.4. Motionsutskott I
bereder motionerna 1-2.
FÖRSLAG: Sessionen väljer medlemmar i motionsutskott
I och utser ordförande. Som sekreterare föreslås Johanna
Lindholm.
BESLUT: Sessionen valde följande personer till motionsutskott I:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Till ordförande för motionsutskott I utsågs:

7§
Remissdebatter
7.1. Det allmänpolitiska läget
Inledning av Folktingets ordförande Sandra Bergqvist.
FÖRSLAG: Sessionen antecknar inledningen och diskussionen för kännedom samt remitterar de förslag som
framkommit under diskussionen till resolutionsutskottet.
BESLUT:

7.2. Stadgeändring
Folktingets styrelseordförande Sandra Bergqvist presenterar förslaget till stadgeändring. Remissdebatt om
stadgeändringen.
FÖRSLAG: Debatten antecknas för kännedom och eventuella förslag som gjorts under diskussionen remitteras till
stadgeutskottet.

Till sekreterare för motionsutskott I utsågs:
BESLUT:

6.5. Motionsutskott II
bereder motionerna 3-5.
FÖRSLAG: Sessionen väljer medlemmar i motionsutskott
II och utser ordförande. Som sekreterare föreslås Kristina
Beijar.
BESLUT: Sessionen valde följande personer till motionsutskott II:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Till ordförande för motionsutskott II utsågs:

Till sekreterare för motionsutskott II utsågs:

7.3. Verksamhetsberättelsen
Folktingets styrelseordförande Sandra Bergqvist presenterar verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse. Sessionen för en remissdebatt.
FÖRSLAG: Debatten antecknas för kännedom och eventuella förslag som gjorts under diskussionen remitteras till
beredningsutskottet.
BESLUT:

7.4. Motionerna nr 1-5
7.4.1. Motion 1: Småbarnspedagogik
på svenska
Folktingets styrelseordförande Sandra Bergqvist föredrar
motionen. Remissdebatt om motionen.
FÖRSLAG: Debatten antecknas för kännedom och eventuella förslag som gjorts under diskussionen remitteras till
motionsutskott I.
BESLUT:
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7.4.2. Motion 2: Brist på
svenskspråkig vårdpersonal

8§
Behandling av beredningsutskottets ärenden

Folktingets styrelseordförande Sandra Bergqvist föredrar
motionen. Remissdebatt om motionen.

8.1. Verksamhetsberättelsen

FÖRSLAG: Debatten antecknas för kännedom och eventuella förslag som gjorts under diskussionen remitteras till
motionsutskott I.

Ordföranden för beredningsutskottet föredrar utskottets
yttrande om verksamhetsberättelsen. Diskussion om
utskottets förslag.
FÖRSLAG: Beredningsutskottets förslag godkänns.

BESLUT:
BESLUT:

7.4.3. Motion 3: Digitala tjänster på svenska
Folktingets styrelseordförande Sandra Bergqvist föredrar
motionen. Remissdebatt om motionen.
FÖRSLAG: Debatten antecknas för kännedom och eventuella förslag som gjorts under diskussionen remitteras till
motionsutskott II.

8.2. Folktingets bokslut för år 2019 samt
revisorernas utlåtande
Ordföranden för beredningsutskottet föredrar utskottets
yttrande om Folktingets bokslut för år 2019 samt revisorernas utlåtande. Diskussion om utskottets förslag.
FÖRSLAG: Beredningsutskottets förslag godkänns.

BESLUT:
BESLUT:

7.4.4. Motion 4: Nödcentralskurser
också i södra Finland
Folktingets styrelseordförande Sandra Bergqvist föredrar
motionen. Remissdebatt om motionen.

9§
Beviljande av ansvarsfrihet

FÖRSLAG: Debatten antecknas för kännedom och eventuella förslag som gjorts under diskussionen remitteras till
motionsutskott II.

Efter att verksamhetsberättelsen och Folktingets bokslut
för år 2019 har godkänts och revisorernas utlåtande har
givits kan frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och andra
redovisningsskyldiga behandlas.

BESLUT:

7.4.5. Motion 5: Domar om brott
mot språklagar
Folktingets styrelseordförande Sandra Bergqvist föredrar
motionen. Remissdebatt om motionen.
FÖRSLAG: Debatten antecknas för kännedom och eventuella förslag som gjorts under diskussionen remitteras till
motionsutskott II.
BESLUT:

Ordföranden för beredningsutskottet föredrar utskottets
yttrande om ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga. Diskussion om utskottets förslag.
FÖRSLAG: Beredningsutskottets förslag godkänns.
BESLUT:

10 §
Behandling av stadgeutskottets ärenden
Ordföranden för stadgeutskottet föredrar utskottets
yttrande om förslaget till stadgeändring. Diskussion om
utskottets förslag.
FÖRSLAG: Stadgeutskottets förslag godkänns.
BESLUT:
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11 §
Behandling av ärenden i
motionsutskott I och II
11.1. Motion 1: Småbarnspedagogik på svenska
Ordföranden för motionsutskott I föredrar utskottets
yttrande om motion 1. Diskussion om utskottets förslag.

12 §
Behandling av resolutionsutskottets ärenden
Ordföranden för resolutionsutskottet föredrar utskottets
förslag till resolution. Diskussion om utskottets förslag.
FÖRSLAG: Resolutionsutskottets förslag godkänns.
BESLUT:

FÖRSLAG: Motionsutskottets förslag godkänns.
BESLUT:

13 §
Val av revisor och dennas ersättare

11.2. Motion 2: Brist på
svenskspråkig vårdpersonal

Ordföranden för beredningsutskottet framför förslag till
en revisor och dennas ersättare. Diskussion om utskottets
förslag.

Ordföranden för motionsutskott I föredrar utskottets
yttrande om motion 2. Diskussion om utskottets förslag.

FÖRSLAG: Sessionen väljer revisor och dennas ersättare.

FÖRSLAG: Motionsutskottets förslag godkänns.

BESLUT:

BESLUT:

11.3. Motion 3: Digitala tjänster på svenska

14 §
Sessionen avslutas

Ordföranden för motionsutskott II föredrar utskottets
yttrande om motion 3. Diskussion om utskottets förslag.
FÖRSLAG: Motionsutskottets förslag godkänns.
BESLUT:

11.4. Motion 4: Nödcentralskurser
också i södra Finland
Ordföranden för motionsutskott II föredrar utskottets
yttrande om motion 4. Diskussion om utskottets förslag.
FÖRSLAG: Motionsutskottets förslag godkänns.
BESLUT:

11.5. Motion 5: Domar om brott
mot språklagar
Ordföranden för motionsutskott II föredrar utskottets
yttrande om motion 5. Diskussion om utskottets förslag.
FÖRSLAG: Motionsutskottets förslag godkänns.
BESLUT:
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BILAGA 1

KALLELSE
Härmed sammankallas Svenska Finlands folkting till årlig session (stadga 5 §) den
15 september 2020 kl. 14.15-18 på Folktingets kansli, Snellmansgatan 13A, Helsingfors.
Folktingets styrelse beslutade på sitt möte 10.6 att uppmana alla att delta i sessionen
digitalt via Zoom på grund av den rådande pandemin.
På
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sessionen behandlas:
Mötes- och valordning
Verksamhetsberättelsen
Revisionsberättelsen
Fastställande av bokslut
Beviljande av ansvarsfrihet
Stadgeändring, personliga ersättare i Folktingets substansutskott (paragraf 6)
Val av revisor och dennas ersättare
Motioner
Resolution

De allmänna handlingarna, verksamhetsberättelsen och motionerna finns tillgängliga på
https://folktinget.fi/sv/material/ att laddas ner.
Du kan kontakta Folktingets kansli om du vill ha handlingarna i pappersformat per post.
Anmäl dig till sessionen senast 8.9 via:
https://folktinget.fi/sv/anmalning_till_sessionen_2020
I samband med sessionen som skulle ordnas i april var det tänkt att professor Alf
Rehn skulle hålla en föreläsning för Folktingets förtroendevalda. Den här föreläsningen
erbjuds nu via Zoom-länk tisdagen den 15 september kl.13, alltså innan sessionen inleds
kl.14.15. Rehn föreläser om: Farliga framtider för (Svensk-) Finland? Kring innovation,
framtidstänkande och mod.
Anmälan till Alf Rehns föreläsning sker här https://folktinget.fi/anm
Zoom är en videokonferenstjänst. Du kan ansluta till ett Zoom-möte från webbläsare,
videokonferenssystem, Zoom-app och telefon. Zoom fungerar bäst och du laddar ner
Zoom-appen till din dator, surfplatta eller smarttelefon.
Ladda ner appen här: https://zoom.us/download
Om du behöver hjälp med Zoom: SFV arrangerade i samarbete med Bildningsalliansen
ett webbinarium om Zoom i april 2020. Här kan du ta del av webbinariet:
https://www.youtube.com/watch?v=mJhjX_wJFcw&feature=youtu.be . Du kan också vara
i kontakt med Folktingets informatör Stina Heikkilä (tfn 0401452288) om du behöver
hjälp. Vänligen testa ljud och bild i god tid innan sessionsdagen. Folktinget kommer
också att inbjuda till en testsession i god tid innan 15.9.
Helsingfors den 19 augusti 2020
Enligt uppdrag,
Markus Österlund
Folktingssekreterare
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BILAGA 2

REGLER FÖR DET DIGITALA SESSIONSARBETET
Hur man anmäler sig
Anmälan görs senast en vecka i förväg via länken som nämnts i kallelsen till sessionen.

Hur mötet inleds
Folktingsledamöterna deltar i mötet genom att klicka på länken till det digitala mötet
på plattformen Zoom. När mötet öppnats hålls ett namnupprop för att fastställa antalet
mötesdeltagare och antalet röster.
Sessionskansliet bistår med råd och information i alla frågor som berör sessionsdeltagandet.

Hur man begär ordet
Ordet begärs skriftligen av ordförande i chatten på Zoom. I chatten antecknas eget namn
och parti, samt ärendet (punkten på föredragningslistan) i vilket du begär ordet. Begäran
om ordet inlämnas innan diskussionen i ärendet har förklarats avslutad.

Hur man yttrar sig
Kom ihåg att sätta på mikrofon och möjlig kamera när du yttrar dig. Den som yttrar sig
presenterar sig med namn och parti. Tiden för inlägg i debatten är högst 3 minuter och
för gruppanföranden 5 minuter.

Hur man gör förslag
Alla förslag (nomineringar undantagna) görs muntligen, efter att man begärt om ordet
i chatten. Dessutom inlämnas förslagen skriftligen till presidiet via chatten. Då man
understöder ett förslag är tillvägagångssättet det samma.

Hur en omröstning går till
Omröstning sker via namnupprop.
Möjliga provomröstningar kan ske via det digitala verktyget Mentimeter.

Hur man nominerar
Nomineringen av sessionens talmän görs skriftligen i chatten. Nomineringen av medlemmar till sessionens utskott och samordningen partierna emellan sker per e-post till
folktinget@folktinget.fi senast 8.9.

Remittering av ärende
Alla förslag framförda under mötet remitteras till respektive utskott före slutlig behandling.

Utskottsarbete
Utskottsarbetet under sessionen ordnas genom breakout-rooms i Zoom.
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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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