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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om Svenska Finlands folkting 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås att lagstift-

ningen om Svenska Finlands folkting och 
dess statsunderstöd revideras. Enligt försla-
get skall Folktingets ställning och uppgifter 
kvarstå i huvudsak oförändrade. Grunderna 
för Folktingets organisationsform skall dock 
regleras mera ingående i lag än för närvaran-

de. Bestämmelserna om statsunderstöd till 
Folktinget ändras enligt förslaget så att beslut 
om statsunderstödets belopp årligen fattas i 
samband med statsbudgeten. 

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 
2004. 

————— 
 
 
 
 

ALLMÄN MOTIVERING 

 
1.  Nuläge 

1.1. Lagstiftning och praxis 

Svenska Finlands folkting, nedan Folkting-
et, är en organisation som företräder den 
svenskspråkiga befolkningen i Finland och 
har till uppgift att främja Finlands svensk-
språkiga befolknings rättigheter och arbeta 
för att förhållandena för denna befolkning 
skall utvecklas. Folktinget ger bl.a. utlåtan-
den till olika myndigheter i frågor som har 
verkningar för den svenskspråkiga befolk-
ningen i Finland samt publicerar utredningar 
och broschyrer om språkliga rättigheter. 
Folktinget strävar efter att genom attitydfost-
ran och informationskampanjer främja posi-
tiva attityder till tvåspråkigheten i vårt land. 
Folktinget medverkar inom Europeiska unio-
nen i samarbetsorganet för minoritetsspråk 
European Bureau for Lesser Used Languages 
(Eblul). 

Folktinget grundades 1919. Folktinget har 
varit en permanent organisation sedan 1941. 
Under 1941—1974 deltog Svenska folkparti-

et, de svenska socialdemokraterna och ålän-
ningarna i verksamheten och sedan 1946 
folkdemokraterna. År 1977 ingick Svenska 
folkpartiet, Finlands Svenska Arbetarför-
bund, svenska avdelningen i Suomen Kansan 
Demokraattinen Liitto - Demokratiska För-
bundet för Finlands Folk ry och Åländsk 
samling ett avtal om ett finlandssvenskt sam-
arbete mellan partierna. Till följd av avtalet 
inleddes en återuppbyggnad av Folktinget 
och organisationsformen förenklades. 

Vid ingången av 1986 fick Folktinget lag-
stadgad ställning, då lagen om statsbidrag till 
Svenska Finlands folkting (902/1985), som 
fortfarande gäller i oförändrat skick, trädde i 
kraft. Folktinget gjordes till en självständig 
juridisk person och beviljades lagstadgat 
statsbidrag för personalkostnader. År 1989 
undertecknade ovan nämnda politiska orga-
nisationer ett nytt avtal om ett finlands-
svenskt samarbete mellan partierna. Senare 
har Samlingspartiet, den svenska organisa-
tionen i Suomen Kristillinen liitto - Finlands 
Kristliga Förbund ry och Centerpartiet anslu-
tit sig till avtalet. 
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I gällande lag finns inga bestämmelser om 
Folktingets verksamhet och organisations-
form med undantag för bestämmelserna om 
Folktingets uppgifter och rättsförmåga. En-
ligt lagförslaget skall Folktinget vara “en ju-
ridisk person av typ sui generis”, vars privat- 
eller offentligrättsliga karaktär inte behöver 
anges närmare” (RP 169/1985 rd). Bestäm-
melser om Folktingets verksamhet och orga-
nisationsform ingår i grundstadgan, som 
godkänns av Folktinget och fastställs av un-
dervisningsministeriet. 

Benämningen Folktinget avser utom orga-
nisationen i sin helhet också dess högsta be-
slutande organ, som består av 75 ledamöter. 
Föreskrifter om förfarandet vid val av leda-
möter till Folktinget ingår i Folktingets val-
ordning. Av ledamöterna utses 70 i regel ge-
nom indirekt val i samband med kommunal-
valet så att det utifrån det sammanlagda rös-
tetalet för varje partis eller valmansförenings 
svenskspråkiga kandidater i kommunalvalet 
bestäms hur platserna fördelas mellan de oli-
ka partierna och valmansföreningarna. För 
närvarande är följande partier representerade 
i Folktinget: Centern i Finland r.p, Suomen 
Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands So-
cialdemokratiska Parti r.p., Samlingspartiet 
r.p., Vänsterförbundet r.p., Gröna förbundet 
r.p., Svenska folkpartiet r.p. och Kristdemo-
kraterna i Finland (KD) r.p. 

Fem av ledamöterna väljs från landskapet 
Åland. De utses av lagtingsledamöterna på 
Åland vid ett separat val. 

För Folktingets förvaltning svarar styrel-
sen. Folktinget har dessutom ett kansli, vars 
chef är folktingssekreterare. 

Enligt gällande 3 § får Folktinget lagstad-
gat statsbidrag för de personalkostnader som 
specificeras närmare i bestämmelsen. Stats-
bidrag betalas för kostnader som orsakas av 
avlöningen av de befattningar som räknas 
upp i lagen eller avlöningen av befattningar 
som i statsbudgeten har godkänts i stället för 
dessa och för kostnader för andra anställ-
ningsvillkor samt för arbetsgivaravgifter som 
fastställs på basis av dessa. Enligt bestäm-
melsen utgör avlöning enligt funktionärskol-
lektivavtal grunden. Med funktionärskollek-
tivavtal avses i bestämmelsen funktionärskol-
lektivavtal enligt lagen om funktionärskol-
lektivavtal för privata statsunderstödda ins-

tutioner (238/1979). Nämnda lag upphävdes 
genom lag 1175/1993, och det separata sy-
stemet med funktionärskollektivavtal slopa-
des i samband med reformen av statsandels-
systemet vid ingången av 1994. Förhand-
lings- och avtalsverksamheten vid de sam-
fund och inrättningar som omfattats av sy-
stemet med funktionärskollektivavtal över-
fördes till den allmänna arbetslagstiftningen. 
Bestämmelsen har under de senaste åren till-
lämpats så att man vid beräkningen av stats-
bidraget har utgått från statens A-löneklasser 
som närmast motsvarar de tidigare lönerna 
enligt funktionärskollektivavtal med beak-
tande av de förhöjningar som överenskom-
mits i de inkomstpolitiska helhetslösningar-
na. 

Organisationen kan därtill inom ramen för 
statsbudgeten beviljas statsbidrag även för 
andra utgifter. I budgeten för 2003 har 
345 000 euro anvisats för statsbidrag till 
Folktinget, varav 80 000 euro anvisats för 
andra utgifter än sådana som berättigar till 
lagstadgat statsbidrag. I praktiken har Folk-
tingets statsbidrag redan länge hållits på un-
gefär samma nivå med undantag för sådana 
ändringar i det lagstadgade statsbidraget som 
beror på löneutvecklingen. 

På det lagstadgade statsbidraget till Folk-
tinget tillämpas inte statsunderstödslagen 
(688/2001) för närvarande. Detta baserar sig 
på 3 § 3 mom. 1 punkten statsunderstödsla-
gen, enligt vilken man som statsunderstöd 
inte skall betrakta stöd, ersättningar eller 
andra förmåner, om rätten till dem baserar 
sig på lag och grunden för bestämmandet av 
det belopp som skall beviljas anges detaljerat 
i lag. Bestämmelser om förfarandet Folkting-
et beviljas statbidrag ingår i lagen och för-
ordningen om statsbidrag till Svenska Fin-
lands folkting (1023/1985). Statsbidraget be-
viljas och användningen övervakas av under-
visningsministeriet. Statsbidraget utbetalas i 
förskott, och en eventuell slutrat eller återbe-
talning fastställs i efterskott på basis av en ut-
redning över kostnaderna. 
 
1.2. Bedömning av nuläget 

Bestämmelserna om statsbidrag till Folk-
tinget är föråldrade. Det system med funktio-
närskollektivavtal för privata statsunderstöd-
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da institutioner som fastställandet av statsbi-
draget enligt bestämmelserna bygger på slo-
pades vid ingången av 1994. Bestämmelserna 
har sålunda inte längre kunnat tillämpas i en-
lighet med sin ordalydelse, vilket har försvå-
rat tolkningen av grunderna för fastställandet 
av statsbidraget. Dessutom kan systemet med 
statsbidrag till Folktinget anses vara oända-
målsenligt i det avseendet att statsbidraget i 
detalj styrs till personalkostnaderna för vissa 
uppräknade uppgifter. I dagens statsandels- 
och statsunderstödssystem har man strävat 
efter att slopa en sådan detaljerad styrning av 
resursanvändningen och i stället betonat 
statsandels- eller statsunderstödstagarens 
helhetsansvar för verksamhetens resultat och 
lönsamhet. 

Förfarandebestämmelserna om det lagstad-
gade statsbidraget till Folktinget är knappare 
än i statsunderstödslagen och avviker på 
många punkter från den. Förfarandet för be-
viljande av statsbidraget avviker därför utan 
grund från andra statsunderstöd. 

Gällande lag innehåller nästan inga be-
stämmelser om Folktingets organisations-
form. 
 
 
2.  Proposit ionens mål och de vikt i-

gaste  förslagen 

Propositionens mål är att modernisera lag-
stiftningen om statsbidrag till Folktinget samt 
precisera och klarlägga bestämmelserna om 
Folktingets ställning och organisationsform. 

Folktingets uppgift är enligt lagförslaget att 
främja Finlands svenskspråkiga befolknings 
rättigheter och arbeta för att utveckla denna 
befolknings kulturella och samhälleliga för-
hållanden och för att förbättra svenska språ-
kets ställning i Finland. I propositionen re-
gleras grunderna för Folktingets organisa-
tionsform och förvaltning något exaktare än 
för närvarande, men Folktinget kommer fort-
farande att ha en tämligen omfattande auto-
nomi att besluta om dessa frågor i sina egna 
stadgar. 

Grunderna för fastställandet av statsbidrag 
till Folktinget och användningen av bidraget 
regleras inte längre i detalj i lagen. I stats-
budgeten bör enligt propositionen reserveras 
anslag för uppgifter som enligt lag hör till 

Folktinget. På bidrag som beviljas av ansla-
get tillämpas statsunderstödslagen. 
 
3.  Proposit ionens verkningar 

3.1. Verkningar för olika medborgar-
grupper 

Folktinget främjar genom sin verksamhet 
den svenskspråkiga befolkningens grundlag-
fästa språkliga och kulturella rättigheter i 
praktiken. Folktingets verksamhet har sålun-
da en positiv inverkan på uppnåendet av des-
sa rättigheter. Propositionen orsakar inga 
nämnvärda förändringar i Folktingets nuva-
rande verksamhet. 
 
 
3.2. Ekonomiska verkningar 

Beslut om beloppet av statsunderstödet till 
Folktinget fattas årligen i samband med 
statsbudgeten. Propositionen förutsätter inga 
ändringar i statsunderstödets nuvarande be-
lopp. 
 
 
3.3. Verkningar i fråga om organisation 

och personal 

Propositionen har inga direkta verkningar 
för Folktingets personal. Eftersom beloppet 
av statsbidraget till Folktinget inte längre 
fastställs på basis av personalkostnaderna, 
behöver ändringar i befattningarna vid Folk-
tinget inte längre godkännas i statsbudgeten 
utan Folktinget kan själv besluta om sin per-
sonalstruktur. 
 
 
4.  Beredning av proposit ionen 

Propositionen bygger på ett förslag av en 
arbetsgrupp som tillsattes av undervisnings-
ministeriet 6.11.2002 (undervisningsministe-
riets arbetsgruppspromemorior och utred-
ningar 2003:21). Arbetsgruppen bestod av 
representanter för undervisningsministeriet, 
finansministeriet och Svenska Finlands folk-
ting. Arbetsgruppens promemoria sändes på 
remiss till justitieministeriet, finansministeri-
et, Svenska Finlands folkting och alla riks-
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dagspartier. Remissinstanserna ställde sig i 
huvudsak positivt till förslaget. Justitiemini-
steriet intog dock en negativ hållning till att 
beviljandet av statsunderstöd till Folktinget 
och övervakningen av användningen av detta 
skulle överföras på justitieministeriet. Några 
remissinstanser fäste uppmärksamhet vid 
storleken på det nuvarande statsunderstödet, 
som de ansåg otillräckligt med hänsyn till 
Folktingets uppgifter. Dessutom förde justi-
tieministeriet fram några, främst lagstift-
ningstekniska anmärkningar om arbetsgrup-
pens lagförslag, vilka har beaktats i den fort-
satta beredningen. 

 
 
 

5.  Andra omständigheter som  
inverkat  på proposi t ionens 
innehåll  

Arbetsgruppen som beredde propositionen 
föreslog att beviljandet av statsunderstöd till 
Folktinget samt övervakningen av stödets 
användning skall överföras från undervis-
ningsministeriet till justitieministeriet när la-
gen träder i kraft. Justitieministeriet konstate-
rade dock i sitt utlåtande om arbetsgruppens 
promemoria att ministeriet förhåller sig nega-
tivt till förslaget. Frågan om en eventuell 
överföring av ärenden som gäller Folktingets 
statsunderstöd till justitieministeriet är ännu 
olöst. Överföringen kräver inga ändringar i 
den föreslagna lagstiftningen, utan kan avgö-
ras i samband med statsbudgeten.  
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DETALJMOTIVERING 

 
1.  Lagförslag 

1 §. Uppgifter. I paragrafen föreskrivs om 
Folktingets uppgifter. Bestämmelsen motsva-
rar i huvudsak Folktingets nuvarande uppgif-
ter. Folktingets uppgift är att främja Finlands 
svenskspråkiga befolknings rättigheter samt 
att arbeta för att utveckla dess kulturella och 
samhälleliga förhållanden och för att förbätt-
ra svenska språkets ställning i Finland. 

Den centrala utgångspunkten för Folkting-
ets uppgifter är den rätt till eget språk och 
egen kultur som föreskrivs i 17 § grundlagen. 
Enligt lagen är finska och svenska i egenskap 
av vårt lands nationalspråk jämställda med 
varandra, men i praktiken bör den svensk-
språkiga befolkningens rättigheter ägnas sär-
skild uppmärksamhet i och med att den är 
den klart mindre språkgruppen. 

Enligt 2 mom. skall Folktinget i sin verk-
samhet särskilt bevaka att de språkliga rättig-
heterna tillgodoses vid handläggningen av 
ärenden i domstolar och myndigheter. Till 
dessa delar tryggas rättigheterna enligt 17 § 
grundlagen i språklagen (148/1922), som 
kommer att ersättas av en ny språklag som 
träder i kraft vid ingången av 2004. 

I 3 mom. behandlas de verksamhetsformer 
som Folktinget bedriver för att fullfölja sitt 
uppdrag. Folktinget gör framställningar och 
ger utlåtanden till myndigheter och andra in-
stanser i frågor som tangerar dess uppdrag 
samt bedriver information och upplysning 
som gäller bl.a. de språkliga rättigheterna och 
främjar positiva attityder till tvåspråkigheten. 
I många fall bedriver Folktinget sin verk-
samhet i samarbete med andra instanser. 

2 §. Rättskapacitet och hemort. Enligt 1 
mom. skall Folktinget på samma sätt som nu 
vara en självständig juridisk person, som kan 
förvärva rättigheter och ingå förbindelser 
samt uppträda som part inför domstolar och 
andra myndigheter. 

Ursprungligen byggde Folktinget på en 
överenskommelse mellan de partier och poli-
tiska organisationer som var med i verksam-
heten. Verksamheten organiserades dock inte 
i form av en förening, utan Folktinget funge-
rade som ett inofficiellt samarbetsorgan mel-

lan partierna och organisationerna utan ställ-
ning som juridisk person. Sin lagstadgade 
ställning och rättsförmåga fick Folktinget vid 
ingången av 1986. Det ansågs inte då befogat 
att närmare definiera Folktingets juridiska 
ställning. 

Propositionen innebär ingen ändring av 
Folktingets nuvarande juridiska form, som 
inte direkt motsvarar någon befintlig sam-
fundstyp. Folktingets nuvarande organisa-
tionsstruktur kan anses vara vedertagen, och 
den inexakta juridiska formen har inte i prak-
tiken orsakat några problem. 

I fråga om organisationsform kan Folkting-
et karaktäriseras närmast som ett representa-
tionsorgan för den svenskspråkiga befolk-
ningen. Folktinget utövar dock inte offentlig 
makt, inte heller omfattar uppgifterna offent-
liga förvaltningsuppgifter, utan verksamhets-
formerna är i praktiken av samma typ som i 
många föreningar. 

I 2 mom. noteras Folktingets hemort, som 
på samma sätt som nu är Helsingfors. 

3 §. Folktingets sammansättning och man-
datperiod. Folktinget föreslås liksom för när-
varade ha 75 ledamöter. Ledamöterna skall 
utses för fyra kalenderår i sänder på det sätt 
som föreskrivs i 4 §. 

4 §. Val av ledamöter. I paragrafen bestäms 
om förfarandet vid val av ledamöter till Folk-
tinget. Det föreslagna valförfarandet motsva-
rar i huvudsak det nuvarande förfarandet, 
som anges i Folktingets stadgar och valord-
ning. Avsikten är att detaljfrågorna i valför-
farandet även i fortsättningen skall anges i 
Folktingets stadgar. 

Valförfarandet föreslås i regel alltjämt vara 
ett val utifrån valresultatet i kommunalvalet. 
Förfarandet har ansetts ändamålsenligt, efter-
som valsättet relativt brett speglar hela den 
svenskspråkiga befolkningens politiska styr-
keförhållanden och de arrangemang som det 
kräver är tämligen enkla. Utgångspunkten är 
att fördelningen av ledamotsplatser mellan 
partier och valmansföreningar bestäms ut-
ifrån valresultatet i kommunalvalet. Enligt 
Folktingets gällande valordning fördelar sig 
ledamotsplatserna i förhållande till det sam-
manlagda röstetalet för de svenskspråkiga 
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kommunalvalskandidaterna i respektive parti 
eller valmansförening. Kandidaterna väljs i 
den ordning de har på kandidatlistan. 

Det föreslås att Folktingets styrelse dock av 
särskilda skäl skall kunna besluta att ledamö-
terna utses genom direkta val som ordnas se-
parat från kommunalvalen. Rösträtt i valen 
har de personer som är röstberättigade i 
kommunalvalet och vars registrerade mo-
dersmål i befolkningsdatasystemet är svens-
ka. Rösträtt i kommunalval har alla finska 
medborgare och utlänningar som bor stadig-
varande i landet, om de har fyllt 18 år.  

Valet av ledamöterna från landskapet 
Åland sker dock med avvikelse från 1 och 2 
mom. av Ålands lagtingsledamöter vid ett 
separat val. 

5 §. Folktingets session. I 1 mom. före-
skrivs att Folktinget sammanträder till ses-
sion. Ordinarie session bör årligen hållas före 
utgången av maj och därutöver kan Folkting-
et vid behov sammanträda till extra session. 
Närmare föreskrifter om sammanträdandet 
och sammankallandet av sessionen meddelas 
i stadgarna. 

Enligt 2 mom. fattas besluten i regel med 
flertalet av de avgivna rösterna. Vid lika rös-
tetal är ordförandens röst utslagsgivande, vid 
val dock lotten. För beslut som gäller ändring 
av stadgarna krävs två tredjedelars majoritet 
av de avgivna rösterna. 

6 §. Ärenden som skall behandlas på ses-
sionen. I paragrafen räknas upp vilka ärenden 
som åtminstone skall behandlas vid Folk-
tingets session. Dessa är ändring av Folk-
tingets stadgar, val eller avsättande av styrel-
sen, en styrelsemedlem eller en revisor, fast-
ställande av bokslutet och beviljande av an-
svarsfrihet. I övrigt kan Folktinget i sina 
stadgar slå fast vilka ärenden som kräver be-
slut vid sessionen. 

7 §. Styrelsen. I 1 mom. föreskrivs om 
sammansättningen i Folktingets styrelse, dess 
mandatperiod och beslutförhet. Bestämmel-
sen förutsätter inga ändringar i gällande prax-
is. Till styrelsen hör ordförande, två vice ord-
förande samt minst fem och högst femton 
medlemmar enligt vad som föreskrivs närma-
re i stadgarna. Dessutom har ordförande, vice 
ordförande och medlemmarna personliga er-
sättare. Beslut om val eller avsättande av sty-
relsen eller en styrelsemedlem fattas enligt 6 

§ 2 mom. vid Folktingets session. Styrelsen 
väljs för två år i sänder.  

För att styrelsen skall vara beslutför måste 
ordförande eller minst den ena vice ordfö-
randen och minst hälften av medlemmarna 
vara närvarande. 

I 3 mom. föreskrivs om styrelsens uppgif-
ter. Uppgifterna motsvarar de uppgifterna 
som en förenings styrelse har enligt 35 § fö-
reningslagen (503/1989). 

Enligt hänvisningsbestämmelsen i 4 mom. 
gäller i fråga om jäv och skadeståndsskyldig-
het för medlemmarna av styrelsen vad som 
föreskrivs i föreningslagen. Enligt 37 § före-
ningslagen får en styrelsemedlem eller funk-
tionär i en förening inte delta i behandlingen 
eller avgörandet av frågan om avtal mellan 
honom och föreningen eller något annat 
ärende där hans enskilda intressen kan stå i 
strid med föreningens. Enligt 39 § förenings-
lagen är styrelsemedlemmarna skyldiga att 
ersätta skada som de vid fullgörandet av sitt 
uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet har 
orsakat föreningen. Detsamma gäller skada 
som har vållats en föreningsmedlem eller nå-
gon annan genom brott mot föreningslagen 
eller föreningens stadgar.  

8 §. Kansli. I paragrafen föreskrivs om 
Folktingets kansli. Bestämmelsen medför 
inga ändringar i nuvarande praxis. Kansliper-
sonalen bistår styrelsen vid beredningen och 
verkställigheten av beslut samt ordnandet av 
förvaltningen av Folktinget. Chef för kansliet 
är folktingssekreteraren och dessutom finns 
ett tillräckligt antal andra anställda vid kans-
liet. 

9 §. Rätt att teckna Folktingets namn. Rätt 
att teckna Folktingets namn har styrelsens 
ordförande, vice ordförande och folktings-
sekreteraren. Styrelsen kan därtill särskilt 
bemyndiga en person att teckna Folktingets 
namn. 

10 §. Bokföring och revision. I paragrafen 
föreskrivs om Folktingets bokföring och re-
vision. Folktinget är bokföringsskyldigt och 
på dess bokföring tillämpas bokföringslagen 
(1336/1997). På revisionen tillämpas revi-
sionslagen (936/1994). I enlighet med nuva-
rande praxis har Folktinget två revisorer och 
två revisorssuppleanter. Minst en av reviso-
rerna och en av revisorssuppleanterna före-
slås vara av Centralhandelskammaren eller 
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av en handelskammare godkända revisorer. 
Folktingets räkenskapsperiod är även i fort-
sättningen ett kalenderår. 

11 §. Finansiering av verksamheten. I pa-
ragrafen föreskrivs om statsunderstöd som 
beviljas Folktinget. Det nuvarande systemet 
enligt vilket Folktinget får lagstadgat statsbi-
drag för vissa i lag angivna personalkostna-
der slopas. Enligt 1 mom. skall ett särskilt 
anslag årligen upptas i statsbudgeten för de 
uppgifter som enligt denna lag hör till Folk-
tinget. I bestämmelsen anges inte hur stort 
anslaget skall vara, utan beslut om detta fat-
tas årligen i samband med beredningen av 
statsbudgeten. Detta möjliggör en mera flex-
ibel prövning av statsunderstödets belopp. 

På det statsunderstöd som beviljas Folk-
tinget tillämpas i fortsättningen statsunder-
stödslagen. En hänvisande bestämmelse om 
detta har för tydlighetens skull tagits in i 2 
mom. Tillämpningen av statsunderstödslagen 
innebär att de förfaringssätt som skall iakttas 
är enhetliga jämfört med andra statsunder-
stöd och att de inte längre behöver regleras 
särskilt i lagstiftningen om Folktinget. 

12 §. Stadgar. Bestämmelser om Folkting-
ets verksamhet och organisationsform finns 
för närvarande i Folktingets grundstadga, 
som godkänns av Folktinget och fastställs av 
undervisningsministeriet. Föreskrifter om va-
let av Folktinget ingår i valordningen. 

Enligt propositionen används i fortsätt-
ningen den kortare och enklare benämningen 
stadgar för den handling som ersätter grund-
stadgan och valordningen. I propositionen fö-
reslås att förfarandet att stadgarna skall un-
derställas en myndighet för fastställelse slo-

pas. Fastställelseförfarandet har inte ansetts 
vara nödvändigt, eftersom grundbestämmel-
ser om Folktingets organisationsform och 
förvaltning i fortsättningen kommer att fin-
nas i lag. Beslut om stadgarna fattas av Folk-
tingets session. För beslut om ändring av 
stadgarna krävs enligt 4 § 3 mom. minst två 
tredjedels majoritet av rösterna. 

13 §. Övergångs- och ikraftträdelsebe-
stämmelser. I 1 mom. har tagits in en normal 
ikraftträdelsebestämmelse. 

Enligt 2 mom. upphävs genom lagen gäl-
lande lag om statsbidrag till Svenska Fin-
lands folkting. Samtidigt upphävs förord-
ningen om statsbidrag till Svenska Finlands 
folkting, som har givits med stöd av lagen.  

De bestämmelser om statsbidrag till Folk-
tinget som gäller när denna lag träder i kraft 
skall dock enligt 3 mom. tillämpas på finan-
sieringen för 2003 och åren före det. I prakti-
ken gäller detta främst bestämmandet av slut-
rater samt återbetalning av för stora utbetal-
ningar. 

Till dess Folktinget har antagit de stadgar 
som avses i den föreslagna lagen iakttas en-
ligt 4 mom. den grundstadga, den valordning 
samt de arbetsordningar och instruktioner för 
Folktinget som gäller då denna lag träder i 
kraft. 
 
2.  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2004. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 
 
 
 

Lag  

om Svenska Finlands folkting 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 

Uppgifter 

Svenska Finlands folkting, nedan Folkting-
et, har till uppgift att främja Finlands svensk-
språkiga befolknings rättigheter samt att ar-
beta för att utveckla dess kulturella och sam-
hälleliga förhållanden och för att förbättra 
svenska språkets ställning i Finland. 

Folktinget skall särskilt bevaka att de 
språkliga rättigheterna tillgodoses vid hand-
läggningen av ärenden i domstolar och andra 
myndigheter. 

För att fullfölja sitt uppdrag gör Folktinget 
framställningar, ger utlåtanden samt bedriver 
information och upplysning. 
 
 

2 § 

Rättskapacitet och hemort 

Folktinget kan förvärva rättigheter och ingå 
förbindelser samt uppträda som part inför 
domstolar och andra myndigheter. 

Folktingets hemort är Helsingfors. 
 

3 § 

Folktingets sammansättning och  
mandatperiod 

Folktinget  består av  75 ledamöter, som 
utses för fyra kalenderår i sänder. 

4 § 

Val av ledamöter 

Ledamöterna utses i samband med kom-
munalval så att fördelningen av ledamots-
platserna bestäms utifrån röstetalet för de 
svenskspråkiga kandidaterna i kommunal-
valet. 

Folktingets styrelse kan dock av särskilda 
skäl besluta att val av ledamöter förrättas ge-
nom separata direkta val. Rösträtt i valet har 
då alla som är röstberättigade i kommunalval 
och som har uppgett svenska som modersmål 
i befolkningsdatasystemet. 

Valet av ledamöterna från landskapet 
Åland och deras ersättare förrättas dock av 
ledamöterna  i Ålands lagting. 
 
 

5 § 

Folktingets session 

Folktinget sammanträder årligen till ordi-
narie session före utgången av maj. Folkting-
et kan vid behov sammanträda till extra ses-
sion. 

Vid sessionen fattas besluten med flertalet  
av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal är 
ordförandens röst utslagsgivande, utom vid 
personval då valet avgörs genom lottning. 
För beslut som gäller ändring av stadgarna 
krävs dock minst två tredjedelars majoritet av 
de avgivna rösterna. 
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6 § 

Ärenden som skall behandlas på sessionen 

På sessionen skall behandlas 
1) ändring av Folktingets stadgar 
2) val eller avsättande av styrelsen, en sty-

relsemedlem eller en revisor 
3) fastställande av bokslutet och beviljande 

av ansvarsfrihet och 
4) övriga ärenden som enligt stadgarna hör 

till sessionen. 
 

7 § 

Styrelse 

Folktinget har en styrelse, som består av en 
ordförande, två vice ordförande samt minst 
fem och högst femton medlemmar samt per-
sonliga ersättare för dessa. Styrelsen väljs 
vartannat år vid ordinarie session. Styrelsens 
mandatperiod upphör när den session som 
följande gång beslutar om val av styrelse av-
slutas. 

Styrelsen är beslutför då ordföranden eller 
någondera vice ordföranden och minst hälf-
ten av medlemmarna är närvarande. 

Styrelsen företräder Folktinget. Styrelsen 
skall omsorgsfullt sköta Folktingets angelä-
genheter i enlighet med lag samt Folktingets 
stadgar och beslut av Folktingets session. 

I fråga om jäv och skadeståndsskyldighet 
för styrelsens medlemmar gäller vad som fö-
reskrivs i föreningslagen (503/1989).  
 

8 § 

Kansli 

Folktinget har ett kansli som bereder beslut 
och sköter löpande ärenden. 

Folktingssekreteraren är chef för kansliet. 
Vid kansliet finns dessutom ett tillräckligt 
antal andra anställda. 
 

9 § 

Rätt att teckna Folktingets namn 

Rätt att teckna Folktingets namn har styrel-
sens ordförande, vice ordförande, folktings-

sekreteraren eller en person som styrelsen 
särskilt gett namnteckningsrätt. 
 

10 § 

Bokföring och revision 

Folktinget är bokföringsskyldigt och på 
dess bokföring tillämpas bokföringslagen 
(1336/1997). 

Folktinget skall ha två revisorer och två re-
visorssuppleanter. Minst en av revisorerna 
och en av revisorssuppleanterna skall vara av 
Centralhandelskammaren eller av en han-
delskammare godkända revisorer. På revisio-
nen tillämpas i övrigt revisionslagen 
(936/1994). 

Folktingets räkenskapsperiod är ett kalen-
derår. 
 

11 § 

Finansiering av verksamheten 

I statsbudgeten skall ett anslag upptas för 
de uppgifter som enligt denna lag hör till 
Folktinget.  

På statsunderstöd som beviljas av det an-
slag som avses i 1 mom. tillämpas statsun-
derstödslagen (688/2001). 
 

12 § 

Stadgar 

Närmare bestämmelser om Folktingets or-
ganisationsform och förvaltning samt om va-
let av Folktinget  finns i Folktingets stadgar 
som  antas av sessionen. 
 

13 § 

Övergångs- och ikraftträdelsebestämmelser 

Denna lag träder i kraft den  20 . 
Genom denna lag upphävs lagen den 29 

november 1985 om statsbidrag till Svenska 
Finlands folkting (902/1985).  

De bestämmelser om statsbidrag till Folk-
tinget som gäller när denna lag träder i kraft 
tillämpas på finansieringen för 2003 och åren 
för det. 
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Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. Till dess de stadgar som avses i denna 
lag har antagits iakttas i tillämpliga delar den 

grundstadga, den valordning samt de arbets-
ordningar och instruktioner för Folktinget 
som gäller vid lagens ikraftträdande. 

————— 

Helsingfors den 24 oktober 2003 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Kulturminister Tanja Karpela 


