STYRELSEPROTOKOLL 4/2018
Protokoll fört vid Svenska Finlands folktings styrelsemöte 11.12.2018 kl. 11.30 – 13.55.
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Styrelsemedlemmar
Thorolf Sjölund, saml
Joonas Leppänen, vf (till 12.46)
May-Gret Axell, kd
Lena Sjöberg, gröna
Karl-Mikael Grimm, c
Nina Lindroos-Holmström,
sdp
Carita Henriksson, sdp
Jaan Siitonen, sfp
Christel Liljeström, sfp (till 13.46)
Jan-Erik Eklöf, sfp
Kjell Wennström, sfp
Patrick Ragnäs, sfp
Ulla Salmenheimo-West, sfp
Tanja Nyman, sfp
Camilla Wikman, sfp
Närvarande tjänstemän:
Kristina Beijar
Camilla Grundström, sekreterare
Peggy Heikkinen
Maria Larma
Stephanie Lindberg (till 13.24)
Johanna Lindholm
Markus Österlund

§1. Mötet öppnas
Ordförande Thomas Blomqvist öppnade mötet klockan 11.30.
§2. Stadgeenlighet och beslutförhet
Beslut:

Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§3. Val av protokolljusterare
Beslut:

Till protokolljusterare valdes Nina Lindroos-Holmström och Lena Sjöberg.

§4. Godkännande av föredragningslistan
Beslut:

Föredragningslistan godkändes.

§5. Protokoll från föregående möte
Beslut:

Protokollet från mötet 2.10.2018, bilaga 1, godkändes.

§6. Allmänpolitisk diskussion
Thomas Blomqvist redogjorde kort för riksdagens behandling av vård- och
landskapsreformen. Just nu behandlar grundlagsutskottet lagförslagen och behandlingen
väntas hålla på åtminstone till januari. Därefter går ärendet tillbaka till social- och
hälsovårdsutskottet. Om reformpaketet därefter går vidare till plenum, måste omröstningen
ske senast 15.3. Det är möjligt att reformen inte går genom och därför måste Folktinget vara
redo att arbeta hårt inför regeringsförhandlingarna för att informera partierna om de frågor
som är viktiga med avseende på svenskan.
Markus Österlund berättade att kansliet redan arbetar bland annat med att diskutera och
informera om behovet av landskapsöverskridande samarbete för att ge färdkost till nästa
regering. Bland annat ska vi nästa vecka träffa ordförande för riksdagens grundlagsutskott.
Kjell Wennström konstaterade att direktören för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Leena
Setälä har begärt en utredning om hur vården på svenska ska skötas i framtiden, inklusive
situationen för Åbolands sjukhus. I utkastet till utredning ställs de språkliga rättigheterna och
vårdens kvalitet mot varandra, vilket är mycket problematiskt. Utredningen behandlas vidare
av en politisk styrgrupp efter årsskiftet.
Mikael Nylund berättade att Kronoby folkhögskola hösten 2019 inleder en förberedande
svenskspråkig utbildning för både svensk- och finskspråkiga som aspirerar på studier vid
polisyrkeshögskolan i Tammerfors. Den ettåriga förberedande utbildningen förverkligas i
samarbete med polisinrättningen i Österbotten och Polisyrkeshögskolan. Informationen om
utbildningen får gärna spridas i Folktingets nätverk.
Nils-Johan Englund konstaterade att det är tveksamt om reformen går genom och att det är
beklagligt att det skett försämringar när det gäller svenskan inom flera områden under denna
regeringsperiod.
Markus Österlund berättade att biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen påtalat att de
svenska översättningarna av lagförslag kommer alltför sent.
Jonny Andersen lyfte fram att man på Åland är bekymrad över den undermåliga kvaliteten
på översättningen av lagpropositionerna. Han konstaterade vidare att självstyrelselagen inte

gått vidare, att det finns olika syn mellan öriket och fastlandet på klumpsumman som tillfaller
Åland samt att rikets nya sjukförsäkringslag får stora praktiska följder för Åland när system
som ålänningarna också använder förändras. Landskapsregeringen fick möjlighet att ge ett
remissvar men svarstiden var en vecka.
Jaan Siitonen frågade vad Folktinget redan nu kan göra för att påverka regeringsprogrammet.
Markus Österlund svarade att valteser inför riksdagsvalet 2019 utarbetats på kansliet, de
kommer att lanseras efter jul.
Beslut:

Den allmänpolitiska diskussionen antecknades för kännedom.

§7. Ekonomi
Mellanrapport per 31.10.2018 och estimat för 2018
Markus Österlund inledde med att berätta att Undervisnings- och kulturministeriet meddelat
att Folktinget inte behöver betala tillbaka en del av statsunderstödet. Han fortsatte med att
redogöra för den ekonomiska mellanrapporten per 31.10.2018 och estimatet för 2019, bilaga
2. Utgående från den ekonomiska mellanrapporten kan konstateras att den ekonomiska
situationen är i balans. Lönekostnaderna 2018 är högre än 2017, vilket beror på överlappande
anställningar under hösten 2018. Däremot är kanslikostnaderna lägre på grund av färre
investeringar i datateknik. Kostnaderna för Svenska veckan är i linje med budgeten, medan
kostnaderna för Svenska dagen är högre, vilket beror på den i tv direktsända Svenska dagenfesten.
--Noterades att mötet höll paus 12.26 – 12.48.
Noterades att Joonas Leppänen avlägsnade sig från mötet 12.46.
--Budget 2019
Markus Österlund redogjorde för budget 2019, bilaga 3. Förslaget som diskuterats av
arbetsutskottet på sitt möte 21.11.2018 balanserar på 1,266 miljoner € (budget 2018: 1,209
miljoner €). Förslaget är rätt långt i linje med budgeten för 2018 men högre eftersom förslaget
tar i beaktande extra kostnader på grund av en planerad direktsändning av Svenska dagenfesten och kostnader (historik och jubileumsseminarier) som uppstår då Folktinget firar sitt
100-årsjubileum.
Christel Liljeström föreslog att vi borde budgetera ett högre statsunderstöd och hon frågade
också om det vore motiverat att öppna ett budgetmoment för Alandica-debatt.
Följande förslag till ändringar gjordes i budgeten:
- Statsunderstödet höjs från 573 000 till 600 000 euro;
- Understödet från Folktingets garantiförening sänks från 40 000 till 30 000 euro;
- Kostnaderna för Folktinget 100 år höjs från 60 000 till 70 000 euro;
- Kostnaderna för seminarier under moment 201 höjs från 2 000 till 3 000 euro;
- Kostnaderna för seminarier under moment 202 höjs från 2 000 till 4 000 euro;
- Kostnaderna för seminarier under moment 203 höjs från 2 000 till 4 000 euro;
- Kostnaderna för seminarier under moment 208 höjs från 2 000 till 4 000 euro.
Med dessa ändringar skulle budgeten fortfarande balansera på 1,266 miljoner euro.
Beslut:

Den ekonomiska rapporten och informationen gällande statsunderstödet
antecknades för kännedom. Budgeten godkändes med ovan nämnda ändringar.

§8. Folktingets session i Mariehamn 3-4.5.2019
Förslag till tidtabell för sessionen
Utkastet till tidtabell för sessionen bilaga 4, har reviderats. Styrelsemötet 19.3.2019 är flyttat
till 13.3.2019 klockan 12-14 i riksdagen och arbetsutskottet sammanträder 6.3.2019 klockan
12-14 i riksdagen.
Uppföljning av motioner
En redogörelse för hur arbetet med motionerna framskrider finns i bilaga 5.
Utkast till verksamhetsplan 2019-2020
Ett utkast till verksamhetsplan finns i bilaga 6. Verksamhetsplanen godkänns vid
styrelsemötet i mars 2019.
Beslut:

Informationen antecknades för kännedom.

§9. Svenska dagen och Svenska veckan 2019
Rapport och utvärdering
Svenska dagen firandet inleddes med en mottagning på SLS 5.11. På Svenska dagen,
förmiddagen, bjöd Folktinget på kaffe och kaka i riksdagen. En Svenska dagen-fest ordnades i
Kristinestad och huvudfesten som direktsändes i tv ordnades i Åbo på Åbo svenska teater.
Markus Österlund berättade att feedbacken från huvudfesten har varit mycket god och att
Yle Fem var mycket nöjd över samarbetet. Tv-sändningen hade ett genomsnittligt tittande på
73 000 (10 % mer än 2017) och en tittartopp på 105 000 personer.
--Noterades att Stephanie Lindberg avlägsnade sig från mötet 13.24.
--Maria Larma redogjorde för Svenska veckan 5-11.11. Hon berättade att Svenska veckan
firades med 225 olika program på 16 orter i Finland: Uleåborg, Karleby, Vasa & Korsholm
(ny ort), Kristinestad, Björneborg, Åbo, Kimitoön, Raseborg, Kyrkslätt, Esbo, Helsingfors,
Vanda, Tammerfors, Lahtis, Borgå och Lovisa.
Folktinget som bjuder på mycket av programmet (75 tillställningar) engagerar många artister
runtom i landet. De flesta turnerar på många orter, allt från Uleåborg till Lovisa. De
gästspelande artisterna i år var Alfred Backa, Raka Bananer, Robin Hund, Teater Viirus, Åbo
Svenska Teater, Clownen Tora Bella, FlipFlop, Unga Teatern, Teater Kojan, Wasa Teater,
Teater Taimine, Teater Lilla Villan, Nylands svenska ungdomsförbund, Improvisationsteater
Stjärnfall, Finlandssvenskt filmcentrum och från Sverige Skottes Musikteater. Orterna har
möjlighet till ett bidrag på max 1500 euro för att ordna valbart program.
Folktinget samarbetade med HUS Helsingfors universitetssjukhus och Haaga-Helia i Borgå.
Hela evenemanget marknadsförs via hemsidan www.svenskaveckan.fi och dithörande
Facebook.
Marknadsföringsmaterial som delats ut är ”Tala gärna svenska med mig” pins, reflexer och
servetter. Vi hade premiär för affisch och brevpapper. Över 20 000 personer deltog på våra
evenemang under veckan.
Thomas Blomqvist konstaterade att Svenska veckan och Svenska dagen blev lyckade och
tackade alla som arbetat med evenemangen.

Beslut om plats för huvudfest 2019
Arbetsutskottet har behandlat frågan och föreslår att huvudfesten 2019 hålls i Helsingfors.
Beslut:

Styrelsen beslöt att huvudfesten ordnas i Helsingfors.

§10. Övriga ärenden
Folktingets 100-årsjubileum 2019
Markus Österlund berättade att Folktinget 100 år kommer att uppmärksammas med
jubileumsseminarier, en huvudfest som direktsänds i tv och en historik.
--Noterades att Thomas Blomqvist och Christel Liljeström avlägsnade sig från mötet 13.46.
Noterades att vice ordförande Jonny Andersen tog över ordförandeskapet.
--Markus Österlund berättade att arbetet med Folktingets historik är under arbete och
intensifieras i januari.
Folktingets årsklocka 2019
En årsklocka, bilaga 7, över Folktingets verksamhet har utarbetats för att underlätta arbetet
för kanslipersonalen och styrelsen.
Beslut:

Informationen antecknades för kännedom.

§11. Anmälningsärenden
Oktober
Press och pressmeddelanden
19.10
Folktinget firar Svenska dagen i Åbo och Kristinestad, samt med direktsändning på Yle
Fem.
31.10
Utlåtanden
1.10.2018

Nästa vecka firas Svenskfinlands största kulturevenemang på 16 orter i Finland.
Utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om specialomsorgsdistriktens ställning i
vård- och landskapsreformen.

Tal och seminarier
3.10.2018
Förvaltningsutskottets seminarium ”Får vi hjälp när nöden kräver?” – om tryggandet av
offentliga säkerhetstjänster på svenska på SFV-huset i Helsingfors. I seminariet deltog
representanter för polisväsendet, nödcentralsverksamheten och räddningsväsendet.
4.10.2018

SFV och Svenska Kulturfonden ordnade organisationskonferensen. Stephanie Lindberg
deltog.

5-6.10.2018

Camilla Grundström höll två föreläsningar om Folktinget och dess verksamhet för
Industrifackets medlemsforum vid Murikka-institutet i Tammerfors. 30 personer deltog.

11.10.2018

Justitieministeriets möte för de tvåspråkiga landskapen och Lapplands landskap. Kjell
Wennström, medlem i Folktingets styrelse, Johanna Lindholm och Kristina Beijar
deltog.

26.10.2018

FDUV ordnade seminariet ”Rätt till (ett gott) liv” på Hanaholmen. Johanna Lindholm
deltog.

26.10.2018

Möten
1.10.2018

Folktinget ordnade tillsammans med Svenska litteratursällskapet på bokmässan i
Helsingfors diskussionen ”Demokratins drivkrafter”. Medverkande var Anu Koivunen,
Henrik Meinander och Markus Österlund.
Markus Österlund träffade Pär Stenbäck för att diskutera Folktingets samarbete med ett
internationellt nätverk bestående av språkkommissionärer.

5.10.2018

Johanna Lindholm deltog i Ole Norrbacks arbetsgrupps möte gällande
funktionshinderservice på svenska

9.10.2018

Folktingets rundabordsdiskussion om integration.

9.10.2018

Stina Heikkilä och Johanna Lindholm träffade Kommunförbundets svenska team för att
berätta om Folktingets verksamhet och diskutera samarbetsmöjligheter

Internationellt
11-12.10.2018 Markus Österlund och Camilla Grundström deltog i NPLD:s möte och seminarium i
Leeuwarden i Nederländerna.
Besök på Folktinget
24.10.2018 Ett kvinnonätverk från Libyen besökte Folktinget i samband med ett av CMI arrangerat
besök i Finland för att bekanta sig med olika minoritetsfrågor. Johanna Lindholm tog
emot dem.
Övrigt
5.10.2018

Markus Österlund deltog i Brita Maria Renlunds stiftelses 100-årsjubileum.

15.10.2018

Markus Österlund träffade språkrättsrådet Corinna Tammenmaa för att diskutera
nationalspråksstrategins framtid.

24.10.2018

Thomas Blomqvist, Markus Österlund och Camilla Grundström deltog i samrådet för
språkärenden på Ständerhuset. Tema för samrådet var förverkligandet av de språkliga
rättigheterna samt språkförhållandena inom undervisningen.

24.10.2018

Markus Österlund deltog i mötet för Delegationen för språkärenden.

25-28.10.2018 Helsingfors bokmässa. Folktinget hade en monter på mässan och ordnade en
diskussion 26.10 tillsammans med SLS (se tal och seminarier).
26.10.2018

Markus Österlund deltog i en mottagning på Sveriges ambassad.

29.10.2018

Markus Österlund träffade Sebastian Gripenberg, SFV, för att diskutera fortsättningen
av samarbetsprojektet ”Vår framtid”.

November
Press och pressmeddelanden
1.11.2018

Folktingets förtjänstmedaljörer 2018.

2.11.2018

Prisvinnare på Svenska dagen 2018.

21.11.2018

Tvåvägsintegration behövs i Finland (om Integrationsdagarna, tillsammans med
Bildningsalliansen).

Utlåtanden
26.11.2018

Skriftligt sakkunnigyttrande till riksdagens kulturutskott ang. regeringens proposition
till riksdagen med förslag till lag om kommunernas kulturverksamhet RP 195/2018.

Tal och seminarier
3.11.2018
Markus Österlund gav en hälsning från Folktinget på Finlands Svenska
Socialdemokraters kongress i Borgå.
7.11.2018

Markus Österlund höll ett kort anförande på justitieministeriets workshop om
språkklimatet.

13.11.2018

Peggy Heikkinen höll en föreläsning på finska om finlandssvenskarna på Esbo finska
arbetarinstitut, som ingick i Ikäihmisten yliopistos föreläsningsserie om Finlands
minoriteter. 30 personer deltog.

14.11.2018

Johanna Lindholm presenterade Folktingets förslag till samarbete över
landskapsgränserna på SAMS höstmöte på G18.

15.11.2018

Camilla Grundström deltog i seminariet ”Gemensamma intressen – Kvalitativ
utbildning och kultur på svenska – en självklarhet?” som arrangerades av Sydkustens
landskapsförbund.

19-20.11.2018 De finlandssvenska integrationsdagarna, huvudarrangörer: Folktinget,
Bildningsalliansen och Hanaholmen.
27.11.2018
Möten
1.11.2018

Camilla Grundström deltog i tillfället ”Hur mår förbundens anställda?” på G 18.
Johanna Lindholm träffade Christina Gestrin från Nylands landskapsberedning och Pia
Sundell från Barnavårdsföreningen för att diskutera samarbetsmodeller inför vård- och
landskapsreformen.

2.11.2018

Markus Österlund och Camilla Grundström träffade Jaan Siitonen från projektet
Kielilähettiläät – Språkambassadörerna.

6.11.2018

Markus Österlund och Johanna Lindholm och Christina Gestrin från Nylands
landskapsberedning träffade representanter från social- och hälsovårdsministeriet för att
diskutera landskapsöverskridande samarbete.

8.11.2018

Markus Österlund och Johanna Lindholm träffade Christina Gestrin från Nylands
landskapsberedning och Georg Henrik Wrede från Folkhälsan för att diskutera
samarbetsmodeller inför vård- och landskapsreformen.

9.11.208

Johanna Lindholm träffade Christina Gestrin från Nylands landskapsberedning och
Nina af Hällström, Marica Nordman och Elias Vartio från SAMS för att diskutera
samarbetsmodeller inför vård- och landskapsreformen.

13.11.2018

Maria Larma höll förberedande möte om SuomiAreena 2019 med Linda Mokko.

15.11.2018

Stina Heikkilä och Markus Österlund höll utvärderingsmöte om Svenska dagens
direktsända fest i tv med Henrik Lindberg från Parad media och Hedvig Jakobsson från
Yle.

16.11.2018

Markus Österlund, Camilla Grundström, Maria Larma och Peggy Heikkinen träffade
Jaan Siitonen från projektet Kielilähettiläät – Språkambassadörerna.

21.11.2018

Kulturgruppsmöte för huvudstadsregionen. Maria Larma deltog.

22.11.2018

Utvärderingsmöte för elevprojekt på Haaga-Helia i Borgå under Svenska veckan. Maria
Larma deltog.

23.11.2018

Camilla Grundström deltog i stället för utskottets ordförande i mötet som styrgruppen
för yrkesutbildningsreformen höll vid Undervisnings- och kulturministeriet.

27.11.2018

Maria Larma höll utvärderingsmöte (alla 16 orter) för Svenska veckan på Folktinget.

27.11.2018

Initialt möte om Svenska dagen fest i Lahtis 2019 med Karin Ihalainen. Markus
Österlund och Maria Larma.

30.11.2018

Markus Österlund träffade Tove Ekman, verksamhetsledare för Finlands kultur- och
vetenskapsinstitut rf.

30.11.2018

Social- och hälsopolitiska utskottet höll möte och hade bjudit in representanter från
HUS Kvinnoklinikens Seri-stödcenter för att berätta om deras verksamhet.

Övrigt
3-4.11.2018

FSD:s kongress i Borgå. Markus Österlund och Camilla Grundström deltog. Markus
Österlund höll Folktingets hälsningstal.

5.11.2018

Svenska veckans program: Kainos sång av Skottes Musikteater i Mårtendals skola i
Vanda. Maria Larma

5.11.2018

Folktinget ordnande sin traditionella Svenska dagen-mottagning i Svenska
litteratursällskapets festsal i Helsingfors.

6.11.2018

Svenska dagen till ära bjöd Folktinget på kaffe och tårta i riksdagen. Thomas
Blomqvist, Jonny Andersen, Christel Liljeström, Johanna Lindholm och Markus
Österlund deltog från Folktingets sida.

6.11.2018

Svenska veckans barnkonserter x 2 med FlipFlop på G18. Camilla Grundström, Peggy
Heikkinen, Kristina Beijar och Maria Larma deltog.

6.11.2018

Svenska dagens huvudfest ordnades i Åbo på ÅST med Sonja Kailassaari och Mårten
Svartström som konferencierer. Festen direktsändes i tv av Yle Fem. Folktinget
arrangerade även en Svenska dagen-fest på Kulturhuset Dux i Kristinestad med
ambassadör Anne Huhtamäki som festtalare.

7.11.2018

Justitieministeriets workshop om språkklimatet. Markus Österlund, Kristina Beijar och
Stephanie Lindberg deltog.

7.11.2018

Svenska veckans program: Infopunkt på Åbo universitetscentralsjukhus. Johanna
Lindholm representerade Folktinget.

7.11.2018

Svenska veckans program: Alfred Backa show i S:t Olofsskolan i Åbo. Maria Larma
deltog.

8.11.2018

Nätverket Mothers in Business besökte Folktingets kansli. Maria Larma och Camilla
Grundström fungerade som värdar.

9.11.2018

Svenska veckans program: VEM? med Åbo Svenska Teater på Annegården i
Helsingfors. Maria Larma deltog.

13.11.2018

Justitieministeriets möte för de tvåspråkiga landskapen och Lapplands landskap.
Johanna Lindholm presenterade Folktingets förslag till samarbete över
landskapsgränserna. Markus Österlund och Kristina Beijar deltog också.

15.11.2018

Lucia-ambassadörskväll på Folkhälsan. Maria Larma deltog.

Internationellt
10.11.2018 Markus Österlund höll festtal på Svenska dagen-fest i Frankfurt, Tyskland.
Besök på Folktinget
28.11.2018

Migrationsinstitutet/Centret för Svenskfinland höll sitt delegationsmöte på Folktinget.
Markus Österlund deltog.

December
Tal och seminarier
11.12.2018 Från flykting till kollega, webbinarieserie del 1, Stephanie Lindberg deltar.
Möten
4.12.2018

Markus Österlund deltog i nätverksmötet för IDNET-Svenskfinland som brobyggare
och pilotområde.

10.12.2018

Markus Österlund deltog i Luckans styrelsemöte.

11.12.2018

Folktingets styrelsemöte och jullunch i Helsingfors.

12.12.2018

Folktingets kultur- och medieutskotts möte på folktingskansliet. Direktören för Svenska
Yle Marit af Björkesten och chefen för medier och utgivning Johanna Törn-Mangs från
Svenska Yle inleder.

12.12.2018

Folktingets utbildningsutskott håller möte på kansliet. Undervisningsråd Yvonne
Nummela från Utbildningsstyrelsen och Jaan Siitonen, viceordförande för
Kansalliskielet r.y. deltar i mötet.

14.12.2018

Folktingets förvaltningsutskott håller möte på kansliet. Som sakkunnig deltar
kurschefen Joni Sjöberg från Gräns- och sjöbevakningsskolan.

21.12.2018

En delegation från Europarådet bjöd in till rundabordsdiskussion för att diskutera
språkanvändning hos regionala- och lokala myndigheter. Kristina Beijar och Markus
Österlund deltog.

Internationellt
11.12.2018 Hörande/rundabordsdiskussion på utrikesministeriet om tillämpningen av Europarådets
ramkonvention om skydd för nationella minoriteter inför Finlands femte periodiska
rapport. Europarådets rådgivande kommitté på plats (medlemmen Detlev + Kautzmann
från sekretariatet).
13.12.2018

Markus Österlund deltog i ett utvärderingsmöte för European Roadmap for Linguistic
Diversity i Barcelona, Spanien. Projektet initierades av Folktinget och förverkligades
av NPLD.

Besök på Folktinget
18.12.2018 Tidigare anställda på Folktinget bjöds på julkaffe på kansliet.
Övrigt
14.12.2018

Personalens julfest.

Beslut:

Informationen antecknades för kännedom.

§12. Följande möte
Beslut:

Följande möte hålls 13.3.2019 klockan 12-14.

§19. Mötet avslutas

Mötet avslutades klockan 13.55.

Thomas Blomqvist
ordförande §§ 1-9

Jonny Andersen
ordförande §§ 10-13

Nina Lindroos-Holmström
protokolljusterare

Lena Sjöberg
protokolljusterare

