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REKOMMENDA

JUSTITIEMINISTERIET

Demokrati- och språkenheten

7.11.2011

TION

JM 3/58/2011

Till ministeriema

Justitieministeriet har enligt språklagen i uppgift att följa tillämpningen av språklagen
ge rekommendationer i frågor som hänför sig tilllagstiftningen om nationalspråken.

och att

1 samband med uppföljning och i remissförfaranden her framkommit att statliga rnyndigheter
inte alltid publicerar sammandrag av betänkanden, lagförslag och publikationer på svenska.
Ministeriet har dessutom bland annat uppmärksammats på att det regelbundet händer att statliga myndigheter skickar skrivelser enbart på finska till enspråkigt svenskspråkiga kommuner
eIler kommuner med svenska som majoritetens språk,

Sammandrag

och den föreslagna lagtexten ska även finnas på det andra språket

Enligt 31 § i språklagen ska ministeriers, statliga kommitteers, kornmissioners, arbetsgruppers
eller andra liknande organs lagförslag och tillhörande betänkanden i regel publiceras på finska. Ett sammandrag av det centrala innehållet i betänkandet samt de föreslagna lag- eller förordningstextema, det vill säga paragrafema isin helhet, ska dock alltid publiceras också på
svenska. Det bör observeras att det s.k. presentationsbladet i publikationer vanligtvis inte uppfyller språklagens krav på sammandrag.
Dessutom föreskrivs i språklagens 31 § att betänkande, som enligt det behöriga ministeriets
prövning har särskilt stor betydelse för den svenskspråkiga befolkningen, ska publiceras isin
helhet på svenska vid sidan av den finska versionen. Ett förslag kan anses ha stor betydelse
för den svenskspråkiga befolkningen exempelvis när det är fråga om sådant som har stor vikt
för svensk- och tvåspråkiga kommuner eIler organisationer eIler t.ex. för grundskoleundervisningen eIler lagstiftning som har särskilt stor betydelse när det gäller att konkretisera de
grundläggande rättighetema.
Ytterligare ska betänkanden publiceras isin helhet på svenska, om de gäller enbart landskapet
Åland eller om de har särskilt stor betydelse för landskapet. På samma sätt kan lagförslag och
betänkanden,
som har liten betydelse för andra än den svenskspråkiga befolkningen eller det
enspråkigt svenska landskapet Åland, publiceras enbart på svenska. Ett finskt sammandrag av
det centrala innehållet ska dock ingå i publikationen och lagtextema ska publiceras isin helhet också på finska.
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Myndigheternas skriftväxling ska ske på kommunens språk eIler på båda språken
Skriftväxlingen mellan statliga myndigheter sker i regel på finska, om inte mottagaren eller
avsändaren är enspråkigt svensk eller det annars är ändamålsenligt atf använda svenska. Däremot ska skriftväxlingen mellan statliga myndigheter och kornmuner ske på kommunens
språk. Skrivelser, anvisningar, rekommendationer och handböcker ska skickas på svenska eller på båda språken till tvåspråkiga kommuner med svenska som majoritetens språk och till
enspråkigt svenska kommuner. På motsvarande sätt ska dokument skickas på finska eIler på
båda språken till kommuner med finska som majoritetens språk och tilI enspråkigt finskspråkiga kommuner.
Tvåspråkiga kommuner är enligt 23 § i språklagen skyldiga att betjäna allmänheten på kommunens båda språk, oberoende av vilket språk som är majoritetens språk i kommunen. Med
tanke på dessa skyldigheter i de tvåspråkiga kommunema samt på att många dokument de
facto finns på både finska och svenska hos den statliga myndigheten, är det ytterst rekommendabelt att båda språkversionema skickas tilI de tvåspråkiga myndighetema. Tack vare förfarandet kan utgiftema för översättning bli mindre för dessa myndigheter.
Myndigbeten ska inom sitt verksamhetsområde

övervaka att Iagen följs

Enligt 36 § i språklagen ska varje myndighet inom sitt verksamhetsområde övervaka att lagen
följs, Justitieministeriet uppmanar ministeriema att isin verksamhet se till att 31 § i språklagen som gäller Iagförslag och betänkanden, 27 § som gäller skriftväxlingen mellan myndighetema samt 32 § som gäller myndighetemas information följs, Ministeriet ber att ministeriema
uppmärksammar sina feirvaItningsområden att följa bestämmelserna i språklagen i praktiken.
Dessutom fäster ministeriet uppmärksamhet vid att skriftväxlingsspråket med såväl landskapet som statliga myndigheter på Åland är svenska, enligt 38 § i självstyrelselagen för Åland.
Brister i informationen och kommunikationen på svenska drabbar såväl medborgare som
myndigheter och beslutsfattare. Situationen medför risk för att de grundläggande rättighetema
beträffande inflytande och språk inte förverkligas.
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