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Avskrift. 

MOT I V 

F ö r s l a g t i l l v a l 1 a g f ö r l a n d s k a P e t 

Å i a n d. 

I enlighet med 5 § 1 lagen om själystyrelse för Ål~nd skola närmare 

bestämmelser angående valen till Ålands landsting meddelas genom land• 

skapslag. De normer, genom vilka ordningen och sättet för valen regleP 

ras, hava sammanfattats i en dylik lag, som givits benämningen vallag. 

Då konrnitten, på sätt av förslaget till :andstingsordning framgår, 

ooträffande valrätten till landstingsmannaval ansett de förutsättningar 

som för utövande av politisk valrätt ingå i riksdagsordningen. vara att 

löredraga framom motsvarande stadganden i fråga om kommunala val,själv

fallet med sådan utvidgning i valrätten som betingas av stadgandet i 

ovanåberopade 5 § i lagen om självstyrelse för Åiand, har det synts 

kommitten att även själva valsättet till landstinget borde bringas i 

övereustämmelse med förfarandet vid riksdagsmanna,al. Härvid har .korn

mitten även fäst särskilt avseende vid den 0mständ.igheten, att lagen 

om bringande i verkställighet av självstyrelselagen omfattat samma 

ståndpunkt. Vid sådant förhållande är även en utförlig motivering av do 

särskilda stadgaridena 1 vallagförslaget icke av behovet påkallad, utan 

~18.r kommitten inskränkt sig till angivande av de avvikelser från valla

gen för. riksdagsmannaval, som kommitte~ ansett sig böra föreslå dels 

:!ned anledning av den e:rfarenbet; som vid riksdagsmannaval allared·an · vur. 

nits om möjligheten att i någon mån förenk~a förfarandet vid qensamma, 

dels ock såsom en direkt följd av den i landskapet gällande lagstift

ningen. 

- ~nligt vallagen för riksdagsmannaval skola medlemmarna i central

nämnden utses dels av regeringen, dels av stadsfullmäktige i den stad, 

1är nämnden sannnanträder. övertygad om att landskapsnärnnden med ovälvd 

skall till dessa förtroendeuppdrag kalla lämpliga personer från de oli

k& samhällsgrupper, vilkas intressen även vid centralnämnden ansetts 

höra bevakas, har kommitten överlämnat denna angelägenhet åt sagda 

:1ämnd. 

Emedan rättigheten att deltaga i val av landstingsmän i landskapet 



Åland sannnanfaller vare sig med den politiska eller kommunala val;;tten 

kan icke heller den vallängd, som godkänts för antingen det ena eller 

andra av dessa val, komma till användning vid val av landstingsmän, 

·.1ta.n borde dessa förfullständigas med tilläggsförteckningar, vilka se

dermera jämte själva vallänsgen ~ller avskrift av densamma skulle un

derkastas nödig granskning. I händelse en avskrift av vallämgden för 

riksdagsmannaval jämte därtill hörande tilläggsförteckningar konnne till 

användning vid val till landstinget, skulle ytterligare kompletterande 

förteckningar över alla dem, vilka under det år, som föregår upprättan

det av vallängden för riksdagsmannaval i landskapet, fylla 21, 22 och 

23 år, bliva erforderliga. Om åter en avskrift av vallängden för kommu

nala- val utgjorde underlaget för va.llängden för landstingsmannava.l, bor

de ur den förstnämnda uteslutas de personer, vilka, oaktat dem tiller

känts kommunal valrätt, dock äro i avsaknad av de ytterligare kvalifika

tioner, som enligt förslaget till landstingsordning för Åland utgjorde 

villkor för valrätt till landstinget. Då såltmda. en komplettering av i

frågavarande längd.er icke kan undvikas samt oreda med valen kan bliva 

en påföljd a.v dessa grundlängder, tilläggslängder cch komplettringsläng-

der, har det synts kornmitten ändamålsenligast, att för aal av la.ndstingf 

män en särskild va.llängd upprättas och att till densamma foga.de tilläggt 

längder komma till användning endast då, efter landstingets upplösning, 

verkställande av nya. val anbefallts. Till förverkligande hära.y har kom

mitten i 6 § ·av sitt förslag infört .· ett stadgande om valförteckninga.r, 

som i princip överensstämmer med vad om mantalsskrivares skyldighet att 

,G 

till vederbörande va.lnämnder inlämna förteckningar till underlag för 

vallängden vid riksdagsmannaval finnes stadgat. Denna. förteckning torde 

icke heller ställa sig kostsammare för landskapet än förenämn.da avskrif ·· 

ter och kompletteringsförteckninga.r, emedan förteckningen är lika.lydan

de med den, vilken för kommunala val bör årligen underP augusti månad 

vara till de kommunala myndigheterna inlämnad,_ samt bägge dessa förteck

ningar kunna samtidigt utskrivas i början på året. 

Ehuruväl kommitten uti lagförslagets 5 kap. föreslagit, att lands

tingsvalen skola äga rum samtidigt som de kommunala valen, har kommitte1, 

likvä l upptagit stadgandena om uppgörande och granskning av vallängder

na för riksdagsmannaval oförändrade. Detta f örslag har föranletts där

cr. , att kommitten ansett, att vallängden l ämpli gast lcan uppgöras och 

...,_ 
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granskas under vintermånaderna, då befolkningen på Åland är 1 tillfälle:. 

att bättre än eljes ägna sin tid häråt. 

Av kommitten införda avvikelser från valordningen för riksdagsman

~aval 1· fråga om rätt att bliva valmansföreningar och valförbund hava 

betingats därav, att konunitten härutinnan omfattat den ståndpunkt, som 

funnit uttryck i 1 § 5 mom. av lagen angående bringande i verkställig

het av självstyrelselagen. 

Stadgandena om centralnämnds förberedande åtgärder för valet över

ensstämma i sak med 4 kapitlet i vallagen för riksdagsmannaval, dock 

red den skillnad att något tomrum i valsed,1ln, avsett att av valman i

fyllas, icke är behövligt, emedan landskapet utgör en enda valkrets 

och samtliga kandidatlistor finnas upptagna i valsedeln. 

Beträffande tiden för landstingsmannavalen har i kommitten den upp

fattning gjort sig gällande, att valen böra äga rum samtidigt med antin• 

gen riksdagsmannaval eller konununala val, emedan ofta återkommande val 

dels inverka förslappande på intresset, dels ock medföra tidspillan och 

kostnader, Ett samman.fallande med de politiska valen vore visserligen 

att fördraga redan av det skäl, att vartdera av nui.frågavarande val 

e.ker vart tredje år. Konvniiten har likväl icke velat förorda detta för

f~ande på den grund, att,ehuru valen till en början väl kunde försig• 

gå samtidigt, förordnande om verkställande av nya val antingen till 

riksdagen eller landstinget skulle Astadkonma rubbning 1detta förhåll 

:ande. Kommitt9n har därför enats om att såsom lämpligaste tidpunkt för 

f.ö~rättande av landstingsmannaval föreslå den tid, då de kommunala va

len förrättas i landskapet; dock har kol'M!.L ~--~en överlämnat det närmare 

ordnandet av denna angelägenhet åt landskapsnämnden, i händelse tillä~ 

ventyrs av en eller annan orsak dagen för de kommunala valen icke under 

alla förhållanden skulle befinnas vara lämplig. 

Kommitten har icke tillerkänt var man rättighet att vid valet ändra 

ue i kandidatlistorna förekommande namnens ordningsföljd eller att i 

rn.lsedeln skrivs. den eller de personers namn, på vilka han röstar, så

viQ~ man icke anser sig kunna godkänna någon av kandidatlistorna. Denna 

:-:.11viJ.celse från det vid riksda.gsmannaval tillämpade valsät.tet har synts 

·rommitten berätti !_jad på den grund, att för bildande s.v valmansförening 

~id landst ingsma!'lnaval icke fordras n.ere ån tio valmäns överenskemmelsc 

7:.. r.-l:. på egen kandide.tlista i den ordning de önska uppföra personer, vilk:.; 
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de finna lämpliga för ·1andstingsmannauppdrag, och då enligt den erfare1 

het, som vunnits vid riksdagsmannavalen, ändringar av ordningsföljden 
förekommit 1 jemförelsevis ringa grad och,kornmitten veterligen~ icke ir: 
verkat på valresultatet. 

FÖRSLAG 

till Vallag för landskapet Åland. 

1 ka.p. 

Om va~myndigheter. 

§ l. 

I god tid innan la~nrtingsmannaval äger rum skall landskapsnämnden 
töllsåtta en centralnämnd med en ordföra.r..::le och fyra medlemmar samt li··· · 
k& många suppleanter, vilken centralnämnå sammanträder i Mariehamns 
stad. 

Centralnämnd3n anställer en sekreterare och nödig personal till sit·. 
biträde. 

§ 2. 

Landstingsmannaval förrattas i var je ko:wr.t'..n '3 :tJ.er, om .kommun för 
törrättande av riksdagsmanna.val är indelad i fle:i.'€l rös":.ningsområden, 1 

· •.•ar je sådant område~ 

Vallokal upplåtes i varje röstningsområde av kommunen. 

§ 3. 

I varje landskommun skall kommunalnämnden i början av januari månad. 
~et år, under vilket tiden av tre år från G0naste landstingsmannaval 
tillända.går, tillsätta en valnämnd, beståJ .:!J.e av en ordförande och fyra 
medlemmar, --för att inom kommunen förrätta landstingsmannaval. j)ock skall 
um på grund av presidentens förordnande nya val förrättats, ~y valnämnd 
utses i januari månad året efter det, va.runä.er sagda val ägt rum. 

Är kommun indelad i röstningnowråden, tillsättes en sådan nämnd för 
-var je område_. 

Ordfö:::-ande ocljl ledamöter i valnämnd, jämte erforderliga suppleanter 
för dem, s~ola väljas bland valberättigade personer, vilka äro bosatta 
:i. kommunen, och fortfar deras uppdrag till dess ny nämnd utsetts. 

§ 4. 

I stad är magistraten valnämr.d, 

Äi- stllden indelad i rJstningscmråden, förde:i.e.r sig magistraten 
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själva valt'örrättningen 1 motsvarande antal avdelningar och inkal•

vid behov medlemmar i dessa. 

Finnes ej magistrat~skall o?'dningsrät.t fullgöra magistratens i den 

~a lag stadgade åligga~den. 

2 l~ap. 

0 m v a l l ä n g d . 

§ 5. 

Vallängd t'i:5r röst'lings,,mråd1'3 nppgöres _av dess valnämnd. 

Är stad j_ndelaC: i röst:1ings::>mråc.sn, uppgöres vallängd . för var je om

räde av magistraten , 

f; 6. 

så~:,om underlag 1'ö:- ~:allä.igdeno uppgör 3.:,1~ . skall vederbörande mant,a 

tal skrit9are incm januari må:':lad d,et år, -.. .. r,der vilket tiden av tre år 

från s•=maste landstingsmanna,ral tilländaeår, tillställa valnämnden en 

efter by och heirnnans nummer eller, i stae, 8fter stadsdelar och kvarter 

uppställd förteckning över alla enligt för3gående års mantalslängd inom 

1•östningsornrådet bosatta personer, vilka under fem års t,id haft laga 

bo och hemvist på Åland och vid först närrnd~ t~s ir.gå.~~ uppnått 21 års 

ålder. · 

· Förutom denna f'örteckning uppgöre mantalsskrivare -~re tilläggsför

tcckningar, ~en .för det första, en för det ancma och en för det tredje 

året av de nästföljande tre åren, vilka envar i enahanda ordniM uppta

ga de inom röstningsområdet bofasta personar, som t1.ndP.r året närmast fö 

:rc det, för vilket förteckningen är uppgjor-1,fy~lt t-juguett äa,. 

Är omständighet veterlig, som utesluter nägon i sådan förteckning 

upptagen person frän valrätt ., skall därom an:.f!cknas vid hans namn i 

längden. 

säsnart den 1 6 § omnämnUa förteckning inkommit, skall valnämnden 

sorgfälligt granske. förteckningen samt däri införa sådana valberättiga .. 

· tilla .. vent.yrs blivit utelämnade, så ock från förteck-
de personer, som . 

som icke ti:ilkommer va.lrätt. Förteckningen för

ningen utesluta envar, 

ft att den utgör. röstnin~~områdets vallängd för 

ses härå med påskri , 
kr. es av nämn~ens medlennnar, 

lands~ingsmannaval. och underE iv 
.. ,,..... oJ ;.:ns;nan eller 3ts.rlsfiska.l närvara, var jämte 

Vin granskning bor ~~ 0 n -~ 
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~ederbörande prästerskap och församlingsföreståndare äro pliktige att 

med ledning av kyrkoböcker och register lämna valnämnden erforderliga 

upplysningar. 

§ s. 
Vallängd skall från och med den 1 till och med den 15 mars vara å 

lämpligt ställe inom röstningsområdet under behörig tillsyn framlagd 

för granskning, varom bör tillkännagivas i den ordning, som för kommu

nala kungörelser är stadgad. 

Förmenar någon, att han obehörigen uteslutits från eller annan obe

hörigen upptagits i vallängden, och vill begära rättelse, inlämne skrif 

ligen avfattat ändringswrkande till valnämnden den 16 mars före klockan 

tolv på dagen eller därförinnan till nämr:de:18 ordförande. 

§ 9 . 

De inkomna skrifterna föredragas i valnämnden den 16 mars efter 

klockan tolv. 

Innehåller skrift yrkande att någon i vallängden upptagen skall 
av 

från längden föras, ut färde nämnden samma dag tillkännagivande härom 

till denne, med anvisning att han äger å an3i\et s',.fi.l _le taga del av 

skriften och $enast den l april före klockan tolv till nämnden ingiva 

skriftlig förklaring. 

Sådant tillkännagivande inlämnas under omslag, va.rå emottaga.rens 

namn och boningsort äro tecknade, å närmaste postanstalt; dock är nämn

den obetaget att låta på annat sätt tillställa honom detsamma. Är hans 

boningsort icke kändJ anslås tillkännagivan1et å lämpligt ställe i det 

husJ där konununalstärnma hålles, och i stad l rådhuset~ 

Blanketter till dylika tillkännagivanden t,illhandahållas v e.lnänmder -

na genom landskapsnämndens åtgärd. 

§ 10. 

av de inkomna skrifterna och, i händelse tillkän Sedan för,a.ragning 

nagivande enligt 9 § 2 mom. utfärdats, av de tilläventyrs ingivna för-

insändas handlingarna, jämte valmänmdens å dem klaringarna slutförts, 
d" vilken har att utan dröjsmål tecknade yttrande, till landshöv ingen, 

meddela utslag i anledning av de gjorda yrkandena. 

FJ>rklaring i 

ingivas även till 

avgjorts. 

yrkande, som i 9 § 2 mom. nämnts, må dock anledning av 

landshövdingen så länge ärendet ännu icke av denne 



i gens utslag 1 trå 
Landsbö"d n ga rörande 

m 1ster kungöra utsla Vallängd t111 .. 

nämnden, so D n get Och till sandes 'lra1. 

de.gen, da sadant skett• landshövd1 
bevis om ngen insänder 

tsle.get bör nämnden und .. 
om u erratta d 

tillkännagivande, som unde!' em, ~ilka utslaget å 

genom .. . omslag med erno g tt emot, 

i g
sort inlänlllaS till postbefordra ttaga.rens namn . 

n n n. · Och bo-

oo~ 

tJtslaget skall under sju dag 0 ar fran ku 
ngöJ:>andet 11 

de i stad hOS magistraten och på landet gga till påseen-
hos valn .. amndens Ordföre.nd e. 

§ 12. 

Vill någon söka ändring i 1 ands hövdingens 

besitär, vilka ingivas till landshövdinge ·:i c-
• ...enast 

utslag, göres det genom 

fjortonde dagen efter det utslaget ku . 
· ngJordes. 

före klock"'"' a.u tolv å 

Hava besvär inkommit insände 1 .. 
andsho,.rd~ ngen dem, jämte 

utslaget och handlingarna i ärend t avskrift av 
e , genast ert er nämnda tids utgång 

till Högsta förvaltningsdomstolen· 
' men i motsatt fall underrätta lands-. 

hövdingen valnämnden, att utslaget . 
. · vunnit I aga kref.~, 

Högsta förvaltningsdomstolen 1° ater genen :..a:~ds::o":dingcn tillställa 

valnämnden sitt utslag i saken. 

§ 13. 

Har ej yrkande om ändring i vallängden inom föreskriven tid ingi

vits till valnämnden, teckne denna å längden intygan, .att densamma ä _ 

ger 13:ga . kraft. 

Har ändringsyrkande framställts, skall nämnden, sedan yrkandet av

gjorts genom utslag, som vunnit laga kraft ,, i vallängden införa däri 

tilläventyrs påkallade ändringar och tillika vi~ varje ändring angiva 

utslaget, på grund v.arav den vidtagits, varefter längden förses med in-

tygan, att den, sålunda ändrad, äger laga kraft. 

Vallängd, som äger laga kraft, lände vid valet orubbad till efter-

rättelse. 
§ 14. 

d nde nya val för rättas innan 

Pres. identens föror na 
Böra på grund av 

ordning upprätt ats, slcall den senaste 

Vallängd ånyo i ovan stadgad 
t1i1äggsförteclrningo.r tjäna s å som val-

va11~ngden jämte i 6 § omnämn
d

a 

h ngd. 



§ 15. oou 
Före nyvalen bör vallängden undergå sådan granskning som i 7 § 

sagts, samt »m omedelbart därefter under tio dagar vara under behörig 
·-,illsyn inom röstningsornrådet framlagd, varom bör kungöras. 

Yrkande om rättelse i vallänggen skall inom samma tid hos nämnden 
skriftligen framställas. Avser yrkandet att någon bör från längden ute
slutas, delgiva nämnden honom skriftligen i den i g § omförmälda ord
ning med uppmaning att inom sju dagar efter utgången av den i 1 mom. 

I nämnda tid avgiva skriftlig förklaring. 
Därefter förfares i ärendet på sätt i lO § är stadgat; och bör 

:andshövdingen slq;ndsar,1t, underställa sitt i ueken meddelade utslag Hög
sta· förvaltningsdomstoiens prövning. 

§ 16. 
Året efter det, varunder de i 14 § r. l'j1~:.11da val försiggått, ske.11 ny 

fullständig vallängd med tilläggsförteckning för två år uppgöras i den I 

ordning, som i detta ~apitel stadgats. 

3 kap, 

Om valmansföreningar . och v~.lf::5:>:>b11r.J. 

§ 17, 

Hava valmän till ett antal av minst tio ge~om en av dem underteck
nad skrift sammanslutit sig för visst landstingsmannaval samt 1 avskrif~ 
ten nämnt den eller de personer, om vilkas väljande de enats, vare så
dan valm~nsförening berättigad att hos centralnämnden anhålla, att före 
ningens kandidatlista offentliggöres och inför3s j_ den valsedel, vilken 
skall vid valet användas. 

§ 18. 

Skrift, varigenom valmansförening bildas, skall angiva föreningens 
hemort och innehåll bemyndigande för minst en av föreningens medlemmar 
a.tt vara dess ombudsman i saken, så ock vt:.~·-a dagteclmad. Kandidatlistan 
bör tydligt upptaga namnen å de personer, högst tre till antalet, vilka 
~öreslås till landstingsmän, och dessas yrke eller syssla och bonings
ort samt får för de i 21 och 22 §§ nämnda fall upptaga en supple ant. 

Skriften får ock angiva det a.llmänstrbivande, vilket fören i ngen an·-
b .. f.. erkli' ga" el 1 er viss l öaen, som betecknar föreningens upp-

ser era orv . ,-, , ... 

fattning i någon 2llmän fråga 
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§ 19, 
V L •1 

Anhållan om offehtliggörande av, valmansr"örenings kandidatlista gö:ra 

å föreningens vägnar skriftligen av ombudsmannen. ÄrO två eller 

~lere ombudsmän utsedde, äga de blott tillsammans företräda föreningen, 

och gälle om envar av dem vad nedan om ombudsman sägs. 

Ansökningen skall åtföljas såväl av den skrift, varigenom valmans• 

föreningen b11dats, som en särskild utskrift av dess kandidatlista. I 

ansökningen skall ombudsmannen försäkra, att . de personer, vilkas namn 

ingå såsom undeeskrifter å sagda skrift, egenhändigt undertecknat den

samma och äro valberättigade, så ock att de föreslagna äro villiga att 

:not taga landst ingsma.nnauppdrag. 

Å ansökningen skall finnas tecknat bevis av notarius publilrus, kro

nofogde, länsman eller kommunalnmänds ordförande, med vittne, att om

budsmannen egenhändigt undertecknat ansökningen. 

Har ombudsmannen uppsåtli~n eller av vårdslöshet intygat vad icke 

är sant, eller eljest i sysslan felat, straffes såsom tjänsteman för 

brott i tjänsten. 

§ 20. 

Ansökningshandlingarna, vilka 1 19 § omnämnts .• skola av ombudsman- . 

nen själv eller genom befullmäktigat ombud till centralnämnden ingivas 

senast å trettioförsta dagen för valdagen. 

Hava handlingarna inlämnats till postbefordre.n su tidigt, att de se 

nast å nyssnämnda dag bort till lllämnden inkomma, vare ock ' det gillt. 

§ 21. 

Avlider någon, som är å valmansförenings kandidat lista upptagen, el ., 

ler befinnes han icke mera valbar, bör ombudsmannen utstryka hans mamn 

från listan. 

Upptager kandidatlistan jämväl suppleant, införe ombudsmannen honom 

.,åsom kandidat. 

§ 21. 

Vill valmansförening i anledning därav, att någon av föreningen upp 

ställd kandidat jämväl förekommer å annan valmansförenings kandidatlis

ta, utstyyka dennes namn från sin lista eller ersätta det med annat, 

stående det föreningen fritt. 

Innehåller ej den skrift, varigenom föreningen bildats, uttryckligt 
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bemyndigande för ombudsmannen att besluta sådan åtgärd, kan det vidta

gas på grund av dagtecknad skriftlig förklaring, vilken underskrivits 

av minst halva antalet av dem, som undertecknat förstnämnda skrift. 

§ 23. 

Anmälan om ändring av valmansförenings kandidatlista skall skriftli

gön göras av ombudsmannen hos valkretsens centralnämnd å sextonde dagen 

före valdagen och vara så besannad, som i 19 § sagts. 

Är ej ombudsmannen själv befogad, att vidtaga ändringen, skall an

mälan åtföljas av sådan förklaring, som! 22 § 2 mom. nämntä, och inne

hålla ombudsmannens försäkran, att underskrifterna tillkommit genom e

~nr.ändig namnteckning. 

§ 24. 

Vilja två eller fleee valmansföreninger ~ed varandra samverka för 

valet äge de rätt sammansluta sig till ot.t vaJ.förbund. 

Sådan sammanslutning sker genom förklaring av envar förening om bil 

dande av valförbundet samt anmälan därom Los centralnämnden. 

Ej må sammanlagda antalet av-ett valförbundskanclidater överstiga de . 

antal landstingsmän, som för landskapet ske.11 väljas. 

§ 25. 

Förklaring, som i 24 § nämnts, skal.l ske skriftligen samt upptaga 

da valmansföreningar, med vilka förbundet ingås, och deras slutliga kan 

:iidatlistor. 

s·ådan förklaring skall vara dagtecknad samt underskriven av minst 

halv~ antalet av dem, som undertecknat den skrift~ varigenom föreningen 

bildats. Angående förbundets anmälands länder till efterrättelse vad i 

23 § stadgats. 

§ 26. 

valmansförening, som redan tillhör ett valförbund, kan icke ingå i 

annat valförbund. Ej heller kan förbund ingås mellan skilda valförbund. 

§ 27. 

Sedan valförbund emellan valmansföreningar anmälts, kan i de ka~di

datliston, vilka förklaringen om förbundets bildande upptager, endast 

sådan ändring vidtagas, som i 21 § är nämnd 



4 kap. 

Om Centralnämnds förberedande åtgärder för valet. 

§ 28. 

u J. (,,I 

centralnämnd sammanträder första gången på ordförandens kallelse 

senast fyratiofem dagar före landstingsvalet för att aritaga sekreterare 

samt bestämma tid och ställe för handlingars emottag~nde ävensom däref

ter å trettionde, tjuguandra och femtonde dagen före samt senast å and

ra dagen efter 18-"ltlstingsvalet klockan tj_o före middagen och f~rbliver 

'7ar je gång samlad, så länge ärendenas ha.ndli:ic;gning det fordrar. 

§ 29. 

Å teettionde dagen före landstingsmanna.7alet föredrages och grans

kas de ansökningar, som från valmansförening~r inko~.mit, 

Finnes ansökan icke va~a behörigen hjcr1 eller valmahsfö~ening icke 

hava lagligen bildats, skall underrättelse meddelas dess ombudsman, att 

ansökningen icke bifallits, samt skälen för avslaget tillika angivas~ 

§ 30. 

De ansökningar, vilka behörigen gjorts :'ör lag~.igon bildade valmans · 

:'öreningar, förses med ordningsnummer i fort.).öpand.e följd. 

Ansökningens ordningsnummer tecknas jämväl överst. å den ansökningen 

åtföljande av ka:ididatlistan, var jämte närmast under ordningsnummern ir! -

~·öres föreningens hemort och dess allmänsträvande eller lösen, om sådan 

~~innes angiven. 

§ 31. 

centralnämnden vidtage härå genast atg3'.rd att samtliga med ordnings • 

nummer försedda kandidatlistor, envar med sin överskrift, skyndsamt var· 

da tillsammans sålunda mångfaldigade, att de ingå i samma sida av ett 

blad i ordningsföljd efter envars ordningsnummer och avskilda från var -

dndra genom tydliga linjer. 

Har i fall, som i 29 § mom. 2 sagts, valmansförening inom sju dagar 

-tnlämnat ny, i a11märkt avseende rättad, men för övrigt oförändrad ansö

~:a.n, skall denna föredragas och granskas å tjugua.ndra dagen före lands-

1.,::.ngsma.nnavalet. 

Vid samma tillfälle upptages ock till prövning ansökan, som utan sö 

... :e.ndenes vållande sentida inkommit. Finnes ansökningen då behörig, varde 

~~andidatl i stan särskilt mångfaldigad såsom ovan stadgats. 
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så snart det 1 31 § 
skett, skall sammanföreskrivna mångfaldigande 

1 det fall, som omförmälts 1 31 § 

§ 32. 

~tälln1ngen av kandidatlistorna samt 
valmansföre -

Sa
··rskilda kandidatlistan tillsämdas såväl allä .J mom., den . 1nom 1andska. · i.lingar som kommunalnämnder, magistrater och ordningsrätter 

till ·· ligt för allmänheten, pet ävensom i övrigt göras gang . 

§ 33, 

Vid det samma.nt.r·ä"l.e; som vidtager å femtonde dagen före valet, före · 
d:.~agas och gr&nslmt inkomna anmälningar 0m ändring av redan offentlig

gjord ke.ndidatlis~a ~ch cm •ralfö!.'bund. 

Ka..~ enäälan ick$ g0dkännas, förfarec som i 29 § 2 mom. sagts. 

Härefter skall, med ledning av godkända. anmälningar, sa.mmanställ
jingen behörigen rätta3 och alla till samma va.lförbund hörande kandidat 

listor med uteslutande av suppleanter däri så sammanföras under gemen
sam överskrift och avskilda från övriga listor, att förbundet och de 

kandidatlistor, vilka. detta. omfattar, tydligen framstå, 

§ 34. 

centralnämnden låte härå skyndsamt trycka denna sammanställning 

till valsedel för landskapet och tillsände valnämnden i varje röstnings 
område sådana till erforderligt antal under omslag, förseglat rred val

kretsens sigill och försett med påteckning om valsedlarnas antal. 

Valsedlarna. böra vara tryckta på ofärgat papper samt så intättade, 

att tydligt framgår, huru de böra hopvikas och tillslutas, och få icke 

upptaga annat än vad ovan stadgats. 

§ 35. 

Jämte valsedlar tillhanda.hålles valnämnderna tillräckligt antal ex-

emplar av valsedeln på färgat papper samt valstämpel med tillbehör,var

utom sistsagda exemplar sprides, såsom i 23 § sagts. 

pet. 

Valstämpeln skall vara lika för alla röstningsområden inom landska-

5 kap. 

0 m V 8. 1, 

§ 36. 

Inom december månad det år, under vilket tiden av tr~ år från senat 

te landstingsrnannaval tilländagår, på dag som av landska.psnämnden be-
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gtämmes, vidtager valförrättning i varje röstningsområde klockan nio 
å morgonen samt fortgår till klockan åtta på aftonen eller längre, om ? 

aädant befinnes vara nödigt,med eme.tlertid av högst två timmar enligt 
;slnämndens bestämmande. 

ttar presidenten förordnat om nya val, vidtager valförrättningen å 

första helgfria dagen i den kalendermånad,- som begynner näst efter sex
tio dagar från det förordnandet kUngjordes, samt fortgår såsom 1 l mom. 
sagts• 

30. 

§ 37. 

Å valnämnden antc-m.r:1er att vidtaga alla för förrättningen erforderli
an:irdningar. 

Sä!'skilt skola så'iana åtgärder vara uidtagna, att icke någon må ut
få valsedel innan h!:1.n l)efunnits valberättigad, så ock att valman har 
~illfälle att, under fullt oevarande av valhcmligheten, i sin valsedel 
u.+,märka huru han rösta.r) och att nödiga tillbehör härför finnas att 
t.i.J.lgå. 

Nämnden föranstalte ock, att tillräckligt rymlig plats invid valrum 
met finnes anvisad fö't" _ de valm.än, vilka avvakt.s. sin tur att inkomma i 
1a+,sa.nnna, och att derma plats vid det klockslag, d!i ,ralförrättningen or.1 
aftonen skall avbryt. as eller avslutas, VG.:·der avstängd. Sker uppehåll 
u~der dagen, beror av valnärnnden, huruvida platsen 8kall avstängas. 

§ 38. 

Vallokalen må e J. tal hållas, ej: heller tryckta elInom eller invid 

ler skrivna upprop anslås eller till de väljande utdelas · 

§ 39. 

att den ~- 35 § nämnda, på färgat papÅ valnämndens vårdnad ligge, 

anslagen och även i övrigt att tillgå såp~r tryckta valsedeln finnes 

Som i anoaränsande rum och förrum. väu i själva valrummet 

§ 40. 

särskild av valnämnden antager. Vid landstingsmannaval skall närvara 
biträda denne vid införande av 0 h 0 llan av valman person, vilken bör pa ana 

· valsedel• erforderliga beteckningar 1 
anvisning ävensom hem· 

11 "ra valmans samvetsgrant fu go Biträdet skall Bryter han däremot, straf · • -"Il erfar. Val förrättn1ngv lighqlla v~d han vid 
för brott i tjänste n . fes såsom tjänsteman 
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§ 41. 

Vid valförrättningen skall nämndens ordförande omedelbart innan rös ·· 
ningen börjar visa de närvarande, att valurnan är tom, samt sedermera 
öppna det omslag, vari de nämnden tillsända valsedlarna äro insatta. 

§ 42. 
valman, som vill utöva sin valrätt, anmäle sig hos valnämnden för 

uttagande av valsedel. 

§ 43. 

Vid valet skall v nlman utmärka den lista, för vilken han avger sin 
rö~t, m":ld ett str ifo v. samt, upp~,ifl~.,. 'lAd.an vals~deln hopviken och tillslu
"r." h ::> S 1ralnämnden til: avstämpli~g och insätte, sedan sådant skett, 
. ., , .~ 

. 

sedeln i valurnan. 

§ 44 •. 

vs.1ma.n är t illåt,E;t at t u ·~ö \·El sin rös ::.rä t.t i annat r~stningi::område 
de t, i vars val längd h a n f.r upptagen, så fra_ mt han ingiver för så .. 

ä::-i 

ddnt ändamål utfärdat utdrag ur sagda vallängd. 

§ 45, 

i urnan , u':. mf".:r• l, '3 ;:; j_ val längden att Sedan valman inlagt . ,Talsedeln 

1 det avJ~enda ; 44 innehåller, utf rt~n utövat sin valrätt. Då valman, 

d .. gc·ras a.nte ,:,. kning i längden• i'ar utdrag ur vallär:gd ., skall ock arom 

§ 46, 

skall valurnan förseglas med n • r·· .. ättningen göres J Då uppehall i val o!Jr .. . När förrätt-"ttas i säkert f o1var, d " igil'1 och sa ;1 j_nst tre !lärvaran e 6 ·~ - borttages, 5 :.1; ~an förseglingen t .. .. ~ e s bör nämnden, J!~.ngen de.re .fter for S 'l vv 

. · 11en äro obrutnu. förvissa sig om att sigi. 
"ker ell•3r f örrättningen '"' Innan uppehåll i 

0 d n~ a•,seende i sa o. •· J~utad, skola alla fö~e det 
att rösta, , .. , k 1 .. n ä ga rätt <i -:. aaes .()mne va ma 

f örklaras avröstningen 
bestämda 1c1ocksla.get til 2. · 

§ 47, . valsedlarna ur ur -
d avgivna · as e uttag r vilka slutats' -=> de persone ' Såsnart röstningen av .. s antalet av 'kalede s r akna utövat valrätt, ;1f.:.n och räknas oöppnade· Ll. rotokollet " , •a och P vare. 11ängdeJ: i . "llfast omslag, ':l nJ.igt anteckninge.rna i va "refter i ha inläggas hä •gill att omsla-da1ciadlar . sina s1 ' Samt. i i ga avgivna v ~ s a0 anbringa 

,,,, .. d"ns medle •·u.n.s t tre a-✓ va 1namn V · 

f .. rseg1et. :.'.f; t ä~ cms -:,r [;S ful 1 t 0 

mrna1~ 
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Centralnämnden ställ påskrift samt Å omslaget tecknas sedan till 

uppgift om omslagets innehåll. 

§ 48, 

Kan ej räkning av avgivna avlsedlar genast ske, förty att diden är 
långt framskriden, förfares med valurnan så som i§ 46 sagts, och verk
ställes de avgivna valäedlarnas räkning och insättande i omslag följan-
de dag. 

§ 49. 
Vid valförrättningen föres av en medlem i valnämnden protokoll,vari 

upptages dagen för förrättn!ngen, den nä~varande medlenimarne av nämn
den, klockslagen,då förrättningen vidtcg, urpehåll däri skedde och 
röstningen förklarades avslutad, de personer, vilka på grund av utdrag 
ur annat restningsområdes vallängd de!tagit i röstningen, antalet av 
avgivna valsedlar och av personer, som u·tönt valrätt, samt tiden då. 
de § 4? nämnda omslag förseglats, varutom de därvid begagnade sigill.en 
avtryckas i protokollet. 

Förrättningen avslutas med protokollets uppläsande och anteckning 
därå av nämndens ordförande, att protokollet är riktigt, varefter prot0 
kallet insättes i omslag med påskrift, stä~ j d t:.11 centralnämnden. 

Tryckta blanketter till protokoll till~aPdahållas valnämnden genom 
centralnämndens åtgärd. 

§ 50. 

Ordföranden och en medlem i valnämnden skola. så snart ske kan,per
sonligen till närmaste postanstalt inlämna lie§ 4? nämnda valsedlar 
samt valprotokollet, vardera under sitt 0mslag. 

6 kap, 

Om grunderna för röstberäkningen. 

§ 51. 

Den, vilken uppförts i främsta rummet på kandidatlistan tillkommer 
en röst, den andra i ordningen en halv röst och den tredje en tredje~ 
dels röst. 

Sammanlagda beloppet av de röste~, envar kandidat sålunda erhållit, 
utgör hans rösttal. 

§ 52. 

Är någon ab dem, på vilka valman röstat, icke valbar, gäl le likvål 
valmannens röst för de övriga, 
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01? 
Har valman å sin valsedel utmärkt flere än en kandidatlista, eller 

i den av honom utmärkta kandidatlistan vidtagit änc}ring, eller försett 

valsedeln särskilt märke eller sin namnteckning, eller använt annan än 

3ådan valsedel, hos valnämnden uttagits, eller befinnes valsedel icke 

vara avstämplad., vare sådan valsedel ogiltig. 

§· 53. 

valsedlar, vilka avgivits för samma valmansförenings kandidatlista, 

gälla tillsammans såsom en röstgrupp, 

§ 54. 

Kandidaterna inor:". t?amma röri ·;.,cru:9p hav c. .f öreträde framom varandra ef

te:..~ storleken av d~ :r t:st·~al, v5.lka d6 v ,,__r, ir..::,m .gruppen enligt 51 § er

hål: it, och anses vara i den h&r i ge norr. a:1g: v !l!l ordningen av gruppens . 

•samtliga valmän uppställda. 

var je kandidat inom röst g:r·J.ppen erhålle,r förty, för bestämmande av 

företrädet mellan honom och gruppens övriga kandidater, ett jämförelse

tal, v_ilket i den främsta gruppen är lika med gruppens sammanlagda val

sedelantal, för den andra hälften och för den tredje tredjedelen därav. 

§ 55. 

~_ 0··stgrupper till ~~t valförbund, bilda de en Höra två eller flere 

Vl..lken deras kandidater tillkommer företräde sammansatt röst grupp_. l 

efter storleken av de jämförelsetal e_nvar av dem enframför varandra 

ligt § 54 mom. 2 någon kandidat gemensam-för två eller fle-· erhåll it, ,Är 

re av de .enkla röstgrupperna, bestärrunes hans plats i ordningsföljden 

av hans hopräknade jämförelsetal. 

Ordning skola a~~a dPI sålunda bestämd 
kandidater, för vilka röstei· 

inom den sammansatta 
gruppens samt· . itM anses vara av röstgruppen avgiv ,, ' . • 

liga valmän uppställda, och 
r n a l).ämförelsetal, sa tillc.elas de:n _orty y 

jämfbrelsetal erhåller den samman-
att den första av kandidaterna till 

valsedelantal, den satta röstgruppens hela 
f . .. rde fjärdede len 

tredje tredjedelen, den Ja 

hä·irten därav, och de: andra . 

och så vidare, 

Ar någon kandidat i 

gemensam för två lin i 55 § sagts, 
annat fall, . sammanräknade 

§ 56, 

. enkla eller flere röstgrupper, 
eller srunmansatta, vare 

•11it hans slutliga jämf ö-
l hs.n i .. r ·· r~1oet a ' beloppet av de jam O ,.., ~ 

dem erha , 
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§ 57. 01~ 
Ej må jämförelsetal, som uppkommit genom sammanräkning enligt 56 §, 

1verst iga det, som skulle tillkommit kandidat, om alla där avsedda röst 
~rupper hade utgjort en sammansatt röstgrupp. 

§ 58. 
Vid lika resttal eller jämförelsetal avgör lottning. 

? kap. 

Om fastställande av valets utgång och om fullmakts utfärdande. 

§ 59. 

så snart från res i:.'1irgsamrå J.P r.ess ,.ra1 sec'l.la'l'.' till centralnämnden in"". 
J(orr,:-ni t, skola ant ingan om.J lagen cp"9~as och va.lAcdlarna räknas 1 närvaro 
av nämndens samtliga nedle~.mar. 

Därefter skola va:i_sedlP.rna öppnas och ordn9.s efter de enkla röstgrup-
per villm desarmna bilåa, sarr.t Jalsedl&rna ~ varje grupp och de i denna 
uppförde kandidaternas röster räknas. 

valsedlPr, vilka befinnas ogiltiga, l~ggas å\ sidan och insättas se-
can i särskilt omslag, som förseglas. 

§ 60. 
• 0 1 så ~iknats och ordnats sec_an valsedlarna frän var j~ röstnings csx a e 

. ·vna r&stcrna så s&~~anräknat3, som i 59 § sagts, eam• de genom dem a.n31 ... .., .. hörande val~edlar från de skilda röst-skola alla till sawJ"la rostgru?P . 
. i· Yl_om varJ·e röstgrupp de där uppfördas r--ra~ samt. •-· ningsområdena sai:nman o .~ 

röster hopräknas. 
§ 61-

Härefter förfares P
å följande sätt: 

P
skrivas i ordning eft~r röstgrupp np var je enkel a} kandidaterna inom 

... t" 
r
östtal, varJam - ✓ storleken av sina 

""ttas· 

§ 2 mom. tillkOID-
p !'-: c-rund a'l 54 

::.~err. - o 

. den genom 55 § 
rnande jämförelsetal utsa ' 

5 
e.Il1ffi8.ns att 

b) kandidater inom 

röst.grupp 
uppskrivas i . 

träknas efter som u 

l mom. bestämda 
t de med ordning sam 

. ··mf öre 1 se tal, JB. . 

av de sålunda 
1 r r1e:ra i två el e 2 mom. i sagda paragraf; •r1mföre1se·::.al och uppskJ'i'VeS a·dat J""'" från dem alla c) har samma kan J. r··res ban . 56 57 §§ säges; perna., av O 

efter vad . 
1 

bildade slutliga gruP . ··mföre1sete.l, storleken av . ed slutligt, JB. :,,n~ro i ordning efter särskilt för sig m ·vas "' J uppsla'J. 
d} samtliga. kB!ldidB.ter 



I 
I r 
I 

iJ 

' 

- 18 ... 

'dna slutliga jämförelsetal med utsättandB jämväl av dessa tal. 

· § 62. 

019 

Sedan -samtliga kandidater sålunda ordnats ett.er storleken av sina 

ilutliga jämförelsetal, förklarar· centralnämnden de främs:ta trettio 'l.'.'a

~a valde, låter samma dag genom anslag i nämndens förrum-därom tillkän

nagiva, med uppgift tillika vilka i fall av avgång skola närmast i~trä

da i de valdes ställe, och utfärdar ofördröjligen full;111B-kt fö~ envar · 

av de valda. 

§ 63. 

Ledighet efter ~,rg5.ngen lardstingsme.n fylJ.es främst _ ur den enkla 

:' ö::::tgrupp, i vilken han blivit vald och intrf de?' i hans ställe den, vil

ken där erhållit högsta fämförelsetalet räs~ efter den eller de valda. 

Finnes ej. sådan, fylle~ ledigheten efter samma grunder ur den samman

satta röstgrupp, i vilken den enkla _ röstgr·.ippen ingick •. 

Kan ledigheten ej heller på detta sätt fyllas, inträder den, vilken 

hade högsta. jämförelsetal bland dem, som tidigare icke- förklarat_s valda -

var den avgångne gemensam för skilda grupper, fylles ledigheten när

inast ur den röst grupp, i vilken han hade högst.& jä111fqrelE1etalet. 

§ 64, 

Fullmakt för l:and.stingsman skall hava följande lydelse: · 

11 Vid landstingsinannavai, som den •....•... , •••..••• förrätt.ats i 

landskapet Åland. har N. N,, bosatt ............. blivit utsedd till med-

lem av landskapets landsting för tiden fr ån denna dag intill dess näst

följande landstingsmannaval slutförts; och gäller detta intyg såsom 

landstingsmanna.fullmakt." Ort och tid. 

Vid uppkommen ledighet utfärdar centralnä-rnnden fullmakt åt den, som 

jämlikt 63 § skall träda i den avgångnas ställe. I sådant fall bör full 

makt vara av följande lydelse: 

"Sedan vid landstingsmannaval, som den •.•..•....•. förrättats i land

skapet Åland, N.N. valt till medlem av landstinget för tiden från •.••.• 

intill dess nästföljande landstingsmannaval slutförts, men denna plats 

blivit ledig, har, enligt 63 § i vallagen av den •.•••••.• N.N. bosatt ... 

•. ..• blivit utsedd att inträda såsom medlem av landstinget; och gäller 

detta intyg såsom landstingsmannafullmakt. 11 Ort och tid, 
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§· 65. 

Alla valsedlar skola härå insätitias i omslag, som förseglas med cen

;-_:,, alnämndens och ordförandens sigill och förvar.as intill dess nästföl

' :.i.:·~de val rörs ggå t t .. ., 

samtliga uträkningar skola genomdragas och på enahanda sätt förseg-
1.a.s samt förvaras såsom bilaga till protokollet. 

§ 66. 

Då uppehåll i förrättningen sker, skola samtidigt valsedlar och ut

räkningar hållas så förvarade, att icke någon har -til_lgång till dei,.sam-

ma. 

Vid. centra.lnämnc":.ens ~am:mmt.räden fö!'es o:..,otokollet, ·var-1 upptages 
:lasen för sa.rrnnanträdet, klo0ksla3en di c.et ·,, :.dt::>g, uppehåll skedde och 
d~.nirr.a.nt.rädet 2.vslöts, de nä.r,.rara.nd6 me1.j_e :r,,r1Rl':P.a ~amt besluten; dock får 
~.:mehåll av beslutet även angivas genom rJin•1isning till brev eller axm 

::1ar.. expedition. 

Särskilt skall j_ p:i'.'ot.ok'::>ll6t upptagas an+,aJ et a.,· ogiltiga .valsedlar 
;_ var je röstningsområd.F3. 

Protokollet underskrives av sekreterare~ och dQ~S ri~tighet bestyr
KAS gv ordförand~n. 

§ 68. 

Då valets utgång fastställes, skola i protokollet nämnas såväl de~ 
valda som de, vilka i fall av avgång skola närmast inträda· i de valdas 

<:1tälle. 

Envar av dessa upptages med angivande av hans namn, yrke eller syss
la och boningsort, ävensom hans röstta1. och jämförelsetal. 

~ E:9. 

centralnämnden skall genast underrätta landshövdingen i iandskapet 
och valnämhderna om valets utgång samt offentliggöra densamma och de 
,,aldas jämförelsetal i minst en av de tidningar, vilka å orten utkomma. 

Jarjämte låte centralnämnden skyndsamt tillställa envar av de valda 

hans fullmakt. 

§ ?O. 

S
~-~o~träden för valsedlars räkninde och för Vid centralnämndens ~•u•&.Do.<• 

fastställande av valets utgång skall ombudsman för valmansförening äga 
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,_,ätt att närvara. 

§ 71. 
Från centralnämnden utgående expeditioner underskrivas å nämndens 

·/1 g!'lar av ordföranden och kontrasigneras av sekbeteraren. 
8 kap. 

Om besvär över landstingsmannaval. 

§ 72. 
Vill någon överklaga landstingsmannaval, göre det genom skriftliga 

besvär, vilka. sena.~t å den fjortonde dagen efter de.n, då valets utgång 
nnligt 62 § genom ar•.R :~ a g offentliggjorde s! före klockan tolv på dagen 
-:. ; _l. l landshövdingen i:!:l.g::.v-as • 

§ ?3. 
Bava besär över landstinc smannaval ir.komm:Lt, infordre landshövdingen 

gA n e.s t de upplysningar och förklaringar, vi 1.ka besvären påkalla, och 
-:-nc :td.e1'3 sedan skyndsamt utslag . i saken. 

§ 74. 
Angående offentliggöran~e _ av landshövdingens u tfl ll=a~ och enskild sak

P-gar~s underrättande om detsamma, så ock om ändringssökande däri, lände~ till efterrättelse vad i 11 och 1-2 §§ stadgats : 

9 kap. 

Särskilda stadganden. 

§ 75. 

Samtliga utgifter för landstingsmannaval bestridas ur landskapets 
·rnedel, 

§ 76. 

Är i denna lag för visst fall utsatt dag helgdag, gälle första helg
fria dag därefter såsom för sådant fall bestämd. 

---------

Avskriftens riktighet bestyrker: 


