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  Språkrådet 
 

Protokoll 2018/3 
 
Tid:  19 november 2018 kl. 10.00  
Plats:  Konferensrum Ådskär, Ålands landskapsregering  
Deltagare:  Lantråd Katrin Sjögren, ordförande  
  Chefsjurist Michaela Slotte  

Förvaltningssekreterare Anita Husell-Karlström 
Avdelningschef Rainer Juslin  

  Landshövding Peter Lindbäck 
Kommundirektör Erik Brunström, Ålands Kommunförbund  
Senior rättssakkunnig Niclas Slotte, språkrådets sekreterare 
  

Inbjudna gäster:  Landskapsagronom Sölve Högman, ärende nr 2. 
   
Förhinder:  VD Ålands näringsliv Anders Ekström 
 

 
 

1.  Mötets öppnande 
Godkännande av dagordning. 

 
2.  Norra Ålands lantbruksnämnds skrivelse 

Skrivelsen och möjligheterna att säkerställa svenskspråkig utbildning 
diskuterades. Landskapsagronomen Sölve Högman hördes som konstaterade 
att skrivelsen kommer att tas upp i de diskussioner som förs med 
landsbygdsverket. Skrivelsen kommer även att behandlas på 
näringsavdelningen. En allmän diskussion fördes där vikten av att påtala brister 
i svenskspråkig information och utbildning betonades. Landskapsregeringen bör 
överväga på vilket sätt man strategiskt bör ta sig an den här typen av 
språkproblem om ändring inte sker efter kontakt.  

  
3.  För kännedom: Rapport om genomförandet av ramkonventionen för 

nationella minoriteter 
 Landskapsregeringens redogörelse togs till kännedom. 
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4.  Övriga ärenden   
- Skrivelse om språkliga brister i lagar och förarbeten inom socialvårdens 

område (ÅLR 2018/7825) 
- JK:s avgörande i fråga om Jomala kommuns (kommundirektörens) klagan 

gällande riksfogdeämbetets information på internet på svenska.  
 

Skrivelserna hade distribuerats på förhand.  
 
Konstaterades att utvecklingen är oroväckande. En allmän diskussion fördes 
där även JK:s roll berördes och hur uppföljningen verkställs. Eventuellt 
kunde JK:s utlåtanden i språkfrågor gällande Åland systematiseras och 
sammanställas av landskapsregeringen. I samband med diskussionen kom 
ett förslag om språkrådet vid Alandica debatt kunde arrangera något om 
svenska språkets ställning i Finland och på Åland med tex. någon från JK 
ämbetet. 
 
Skrivelserna togs till kännedom. 

 
- Budgetförslaget 2019 

  
Konstaterades att avsikten är att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att 
se över språkfrågorna både externt och internt. Avsikten är att denna ska 
vara ett komplement till språkrådet som fortsätter att vara referensgrupp 
för lantrådet och landskapsregeringen i språkliga frågor. 
 
Informationen togs till kännedom. 

 
5. Mötet avslutas 
 Mötet avslutades kl 11.15. Nästa möte sker på kallelse. Till detta möte kallas 

även åländska ledamöter av folktinget. 
 
 
 
 
 

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

 
 


