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  Språkrådet 
 

Protokoll 2018/1 
 
Tid:  7 oktober 2019 kl. 09.00-10.00 
Plats:  Konferensrum Ådskär, Ålands landskapsregering  
Deltagare:  Lantråd Katrin Sjögren, ordförande  

Landshövding Peter Lindbäck 
  Chefsjurist Michaela Slotte  

Avdelningschef Niklas Stenbäck 
Senior rättssakkunnig Niclas Slotte, språkrådets sekreterare 
  

Övriga närvarande:  Salome Saar, jurist, Social- och miljöavdelningen 
 
Frånvarande: VD Ålands näringsliv Anders Ekström  

Förvaltningssekreterare Anita Husell-Karlström 
 Kommundirektör Erik Brunström, Ålands Kommunförbund  
 

 
 

1.  Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöter välkomna.  
 

2.  Godkännande av dagordning 
3.  Diskussion angående JK beslut OKV/50/16/2018 
 

Beslutet bifogades kallelsen.  
 
Anders Ekström hade per epost inkommit med synpunkter som förmedlades vid 
mötet. Dessa synpunkter understöddes av Erik Brunström per epost. 
 
Inledningsvis berättade Michaela Slotte om den senaste tidens yttranden till 
ministerierna som uppmärksammats i media. Varefter en diskussion följde 
gällande JK beslutet. 
 
Konstaterades att ingen förändring skett av praxis om vem som gör bedömning 
gällande vad som är av särskild betydelse för Åland. Det är primärt alltid 
ministerierna (som har ärendet på sitt bord). Landskapsregeringen kan alltid ha 
en annan bedömning. Rättsläget är således inte ändrat. Frågan är dock vem som 
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har tolkningsföreträde. I förarbetena till självstyrelselagen anges inget om 
detta. Där regleras närmast tidpunkten för när utlåtande ska ske senast. Ett 
sådant kan senast inbegäras under riksdagsbehandlingen.  
 
Konstaterades att formuleringarna kring god lagberedningspraxis är ett tillägg 
till självstyrelselagens bestämmelser om hörande. Detta är något som 
landskapsregeringen borde nyttja sig av i det fortsatta arbetet. 
 
Diskussionen fokuserade på huruvida det med stöd av JK beslutet kunde vara 
möjligt att få till stånd att ministerierna i samband med beredning av en 
proposition gör en Ålandskonsekvensbedömning. Detta skulle i så fall vara i 
samarbete med landskapsregeringen för att klarlägga om saken har särskild 
betydelse för Åland. Det kunde vara en relativt enkel bedömning som i princip 
kunde redovisas i propositionen med en mening. 
  
I samband med totalrevisionen borde man överväga att förtydliga så att 
ministerierna blir skyldiga att inbegära landskapsregeringens yttrande i det fall 
landskapsregeringen under ministeriets beredning av ett ärende meddelar att 
detta är av särskild betydelse för Åland. Idag kan ministerierna på sin höjd få en 
tillrättavisning av JK efter att beredningen gjordes. 

 
 
4.  Övriga ärenden  
 Inga övriga ärenden.  
 
5.  Nästa möte 
 Sker på kallelse. 
 
6. Mötet avslutas 

Mötet avslutades kl 10.00. 
 
 
 
 
 

Lantråd Katrin Sjögren, ordförande  Senior rättssakkunnig, Niclas 
Slotte, sekreterare 

 
 


