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L a n d s k a p s s t y r e 1 s e n s 
f r a m s t ä 1 1 n i n g till lands
tinget med förslag till landskapslag 
om ändring av landsk:apslagen om lands-
tingsval och kommunalval. 

Landskapsst·yi::elsen tillsatte i .januari 1973 en lagberednings
kommi tte med uppdrag att bl.a. föreslå åtgärder som syftar till 

att motverka en förväxling av kandidatnummer vid landstings- och 

kommunalvalen. Även förfarandet vid förhandsröstningen skulle under
sökas med tanke på den nya kommunalvalslagstiftningen i riket. 
Kommitten avgav sitt I delbetänkarle i augusti detta år med förslag 
till lagstiftningsåtgärder om sänkning av rösträttsåldern till 18 år. 
Denna ändring ansågs så brådskande att förslaget avgavs som ett 
särskilt betänkande. Landskapsstyrelsen avlät genast därefter till 
augustilandstinget sin framställning i berörda fråga. 

Kommitten har sedermera avgivit sitt II delbetänkande innefattan

de förslag till övriga av landskapsstyrelsen förutsatta lagstift
ningsåtgärder. Landskapsstyrelsen har uppgjort denna sin fram
ställning på basen av kommittens förslag. 

Olika åtgärder för att motverka förväxling av kandidatnummer i 
de två samtidiga valen har diskuterats. Landskapsstyrelsen anser 
att det är till fördel för valbeteendetatt inte i alltför stor 
utsträckning ändra ve..lförrättningen från ett val till ett annat och 
hävdar 7 att då valen år 1975 är de tredje som fö::crättas på gemen-
sam valdag, detta är ägnat att i.viss utsträckning minska sammanbland
ningen. Vallagskommitten har även aviserat, att den i sitt tredje 
delbetänkande om anvisningar till valnämnderna kommer att ägna 
ordnandet av själva valförrättningen i vallokalerna stor uppmärk
samhet. Den viktigaste lagändringen i detta avseende hänför sig till 
ectt utökande av valnämndernas medlemmar för att vid behov göra 
det möjligt att i vallkokalerna ytterligare särskilja de båda 
valen. 

Att frågan är av stor betydelse belyses av det fnktum, att de 
kasserade rösterna i senaste landstingsval var 2089 vilket utgör 
c. 2. 3 76 av de av givna rösterna 9 medan -'-' tsva:cande antal för kom
munal valets del var 417 och c. 4,7 %. Ovanstående siffror visar 
kJart, o.tt de :.c.östande i kowmunalvalet på valsedlarna antecknat 
vissak::t~1didaters kandidatnuwwer i landstingsvalet. Då ett så stort 
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antal av de avgivna rösterna kasserades i korm:cunal valet, är det 
uppenbart att denna fråga i anvisningarna till valnämnderna bör 
ägnas stor uppmärksamhet. 

Även förfarandet vid förtidsröstningen har undersökts med tanke 
på den nya lagstiftningen om kommunalval i riket. Landskapsstyrel
sen har stannat för att en övergång till direkt poströstning i 

lands.tings- och komll!Unalvalen inte är ändamålsenlig. Poströstning 
kan lätt genomföras inom landskapet 9 men i landstingsvalet finns 
många röstberättigade som ej är mantalsskrivnn i någon kommun i 

landskapet. För deras del borde man då engagera sDmtliga post
kontor i riket och även Finlands utrikesrepresentationer i Sveiige 
och andra länder, vilket inte förefaller ändamålsenligt. Vidare 
borde då röstning föranstaltns även ombord på samtliga fartyg 9 vil
ket också det förefaller svårt att genomföra beträffande icke
åländska fa:::tyg. Även då f.örhandsröstning i riksdagsmannavalet 
kunnat äga rum ombord på alls finländska fortyg har relativt få 
ålänningar utnyttjat denna sin möjlighet att röstn. 

Landskapsstyrelsen har således stannat för Dtt bibehålla det 
gamla systemet -;_~·ed vallängdsutdrag. För att underlätta det gällande 
systemet vid förtidsröstning .föreslår landskapsstyrelsen att den 
som önslcar erhålla vallängdsutdrag med posten, i stället för den 
anhållan som avses i- 18 § 3 mom. , skall kunna använda det s. k. 
valkortet vid rekvirering av vallängdsutö.rag. Landska:pssty:i:elsen 

h2r tänkt sig systemet så utformat, att på valkortets baksida 
skulle finnas respektive centrala valnämnds adress färdigt t:cyckt, 
yarvid röstberättigad genom att på särskild plats skriva sin namn
teckning kunde anhålla om vnllängdsutdrag. lian skulle dessutom 
på särskild plats skriva sin adress, ifall den ej är samma som 
på kortets framsida, vare·fter han skulle lämna kortet till befordran 
med posten. 

Landskapsstyrelsen föreslår dessutom? att röstberättigad på 
utxikes ort inte längre skulle behöva onlita lagligen befullmäkti
gat ombud i hemlandet för mottage.nde av vallängdsutdraget. Detta 
har vnrit nödvändigt tidigare då man ansett att centralnämnd icke 
kunnat sända valhandlingarna utomla:ds med hänsyn till fribrevs
rätten. De portokostnader som härav uppstår kunde belasta land
skapets enskilda medel. 

Därtill föreslår landskapsstyrelsen att de röstandeo namnteck
ning på vallängdsutdragets frånsida int·e längi~e behöve:r bevittnas. 
;!3enna lir:i,d~;l,ng av förtidsrö·stningens formföreskrifter torde knappast 
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leda till missbruk av rösträtten och är även den ägnad att för

enkla deltagandet i förtidsröstningen. 
Beträffande andra änadngsförslag till gällande vallag hänvisar 

landskapsstyrelsen till detaljmotiveringarna. 

DETALJMOTIVERING 

.För att vid behov möjliggöra inrättandet av mind~e röstnings

områden än de som tillämpas vid riksdagsmannaval föreslås, ~tt 

bindningen till ovannämnda röstningsområden slopas. Detta i en
lighet med de principer som framförts i allmänna motiveringen om 

försöken att oro mö'~ligt ordna valförr.ittningen så 9 att samman
blandning av-kandidaternas nummer undviks. På grund av denna 

ändring har vissa klarläggande stadganden intagits från rikslag
stiftningen. Ändringen torde dock bli av ringa betydelse för andra 
kommuner än Mariehamns stad. 

l§.Det allmänna stadgandet om representation av kommun~ styrelse i 
nämnder gäller även valnämnd, varför valnämnd intagits i stadgan

det som undantag. 
I lagen borde uttryckligen stadgas, att cent:..;alnämnd kan nntnga 

sekreterare och annan nödig personal. 
,~ §. Valnämi'lds medlemsantal har utökats för att underlätta ordnandet 

av valförrättningen. Valnämnds sammansättning och ordförandens 

postach:ess borde meddelas landskapsstyrelsen och kommunal cent::cal

nämnd9 varför ett stadgande härom intagits. 
7 §.Ett stadgande om att valnämnds mandatperiod varaT lika länge 

som centralnämnds har intagits. 

§.I stadgandena om vallängd föreslås sådanai närmfl_st språkliga änd
ringar9 som föranleds 8.V stadgandcma i 12gen om befolkningsböcker 

(FFS 141/69) och även av att stndsfiskalstjänsten i MaI'iehamn 

sannolikt kommer att ombildas. 
14 §§. _Andringarna är närwast av klarläggande n.:itur. 

§.Bcsvärs~tadgandet har bringats i överensstämmelse med rikets mot

sva:.cande stadgande. Stadgandet i 5 mom. ha:c intngi ts från :riks

lagstiftningen i förtydligande syfte. 
§.Röstberättigad kan genom att returnera valko:ctet till c::;ntral

nämnden beställa vallängdsutdrag. :Oessutore skulle röstberättigadi 
som önskar erhålla vall~ngdsutdrag och som befinner sig utomlands 9 
inte längre behöva uppgiva lagligen befullmäktigat ombud i hem

landet? utan centralnämnden skulle sända handlingarna för förtids

röstningen direkt till den röstberättigade. 
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20 §.Möjligheten att vid sidan av förnamnet få använda allmänt känt 
tilltalsnamn eller förkortat förnamn är ägnat att för röstande 
lättare klargöra kandidatens identitet. 

§.Detta stadgande är ägnat att eliminera beteckning 7 som för röstan
de kan vara vilseledande eller missvisande. Centralnämnden skulle 

dock slutligt få fatta beslut om beteckninga~nas lämplighet. 

§.Enär valsedlarna enligt 36 § 1 mom. i förslaget trycks av land
sknpsstyrelsen skulle centralnämnden i foI'tsättningen endast av 

landskapsstyrelsen beställa ett tillr~ckligt antal valsedlar. 

§.Rättelse kan enligt gällande la.g ej ske i den händelse 9 att val
mansföreningens stiftelseurkund inte undertecknats o.v erforderligt 

antal röstberättigade. En.är detta stadgande kan föranleda ofrivil

lig z·ättsförlust innehåller förslaget möjlig:h:t till korr:plettering 

i det fall 1 att antalet medlemmar i valmansföreningen nedgått un

der det erforderliga antalet genom .'.1tt cent::c.'alnförnd strukit nam

net på röstberättigad, som undertecknat flera jn en sti~telse
urkund i'ör valmsnsförening i valet. 

§.Enligt lagförs~get åligger det landskapsstyrelsen att ombesörja 

tryckningen av valsedlar. "'Enligt gällande lag skall kor:n:::mnala 

centralnämnden ombesörja och bekosta tryckningen. 
§. _Ä.ndringen är nv språklig natur. 
§.Föreskriften att bevittna nnmnteckning på vallä=1 gdsutc1:ragets 

frånsj_da har strukits för att förenkla förtidsröstningen. 
§.Strykningen nv föreskriften att bevittno. nnmnteckning följer 

av ändringen i 51 §. Valförsändelse som ankommer sentidn föreslås 
obruten bli lämnad utau nvseende. Enligt gällande lag förstörf s 
denna omedelbart, men eftersom allt vDlmnterial bo:cde uppbevaras 
en viss tid inrn::m det förstörs, följ er 2v den nyn ordalydelsen 

att detta blir fallet. 
58 §.Punkt 3 i gällande lag om att kandidats nummer som skrivits på 

valsedelns baksida medför ogiltighet 1 utgnr då stadgandet i dess 
gällande lydelse kan anses oskäligt. I andra momentet har ett 

förtydligande tillägg införts. 
~§.Ett exemplar av sammanställningen av kandidatlistorna borde även 

uppbeva::c2s för att underlätta utseende av erscitt2:.;:e. 
§.Sto.dgandet har kompletterats med hänvisning till 72 §. 
§.Besvärstiden 7 som räknas från den dag v2lresult2tet offentlig

gja..'ts9 är enligt gällande lag 14 dagar vid besvär över kommunala 
centralnämndens i Mariehamn beslut och 30 dagQ:c vid besvär över 

centralnämnds i landskommun beslut. Enligt lo.gförslaget skulle 
besvärstiden även vid besvär över c-entralnänmds i lo.ndskommun 
beslut vara 14 dagar. Besvärsföreskriftern8. har bringats i öve::cens---
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stämmelse med l'ikets motsvarande lagstiftning. 

1
s §Ändringeri. ä::c o..v språklig natur. 

85 
§I denna parngraf borde uttryckligen st2dgas, att kostnadernn vid 
kommunalvalet för tryckning av valsedlar och valhandlingar för 
förtidsröstningen skall bestridas med ordinarie landskapsmedel, 
vilket uumera bör kompenseras. Även centralnämnds och valnämnds 

fribrevsr:O~tt borde uttryckligen stadgas i lag, voTfö:c ett nytt 

moment härom intagits. 

84 §Ändringen är av språklig natur. 
Med hänvisning till det anförda förelägges lnndstinget till 

antagande~ 



-6-
L Q n Q s k a p s 1 a g 

av landskapslagen ofil landstingsval och kowounalval. 

I enlighet ned 

30 decewber 1970 ow 

) E10D. , 6 § 
14 § 1 DOL1, 9 15 § Lt 

Landstingets beslut ändras i landskapslagen den 

landstingsval och koi:n:mnal val ( 39/70) 2 §, 5 § 

7 § 1 moo., 10 § 5 noo., 12 § 3 mom., 

DOD.' 18 § 3 DOD., 20 § 1 LlOD., 27 § 1 Dom., 31 § 

4 mom.' 32 § 2 Dom., 36 § 1 DOD., 41 § 1 oow., 51 § 1 DOD.' 53 § 1 

och 3 DOLl.' 58 § 1 och 2 LlOD.' 68 § 2 l:.10Ll.' 70 § 1 l.c101~1.' 75 § 2 lJOLl.' 

78 §, 83 § 2 DoD. och 84 § sruJ.t fogas till lagens 5 § ett nytt 4 r;:iorn., 

till 15 § ett nytt 5 wom. och till 83 § 

ett nytt 3 now. s&soo följer: 

2 §. 
Val förrö.ttas i varje koDwun, eller ou korJDunens fullrJ.äktige före 

oktober uå:nads utgång året före ordinarie val beslut:!:' oo flera röstnings

or.J.råden, i varje sådant o:oråde. San tidigt skall fullnäktige bestärn:;m 

till vilket röstninc;soaråde de i km:llJunen nantalsskri vna personer hör, 

sou icke i m:mtalslängden antecknats vid någon fastighet. 

Beslut ow indelning i röstningsoaräden skall ouedelbart Deddelas 

landskapsstyrelsen och nantalsskrivningswyndigheten. Beslutet skall, 

oaktat besvär anförts, lända till efterrättelse till dess be"Svären av

gjorts. 

Då förordnEmde ou nytt kori1:iunalval och korn~mnal t fyllnadsval ut

f2irdats, förrnttas valet endast i den kornEmn förordnandet gäller. 

5 §. 

Vad i 81 § 3 E10L. landskap slagen on ko:;_;1r:mnalförval tning i lands

kouIJunerna i landskapet Aland (16/56) och 65 § 3 uou. landskapslagen 

ou korn:mnalförval tning i r,fariehanms stac1. ( 4/ 61) är stadgat OEl utseende 

av företrädare för kowuuns styrelse i näond gäller icke kolJl.mnal cent

ralnäwnd eller valn2wnc1. 

Koununal centralnfö~md kan antaga sel:reterare och annan i1ödig per
sonal. 

6 §. 

KOIJE1Ul1S fullnäktige skall ino:u januari rnlnad under valåret för 

varje röstningsouråde tillsätta en valnäµnd, bestö.ende av en ordförande 
0 ch fyra lecl2L1öter, av vilka en förordnas till ili.ceordförande, sm'Jt 

i:1i11st tre ersi:i ttare. Är koi::inun icke indelad i röstningsouråc1en, funge

rar den koDi.mnala ·centraln~~nnden soE1 valniiDnd. 

Valni:ir.md tir beslutför, då ordförande eller viceordförande och tre 

BedleIJLJ.ar J.r niirvarancle. 
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Valnäunds sauuansättning och orc1förandens postadress skall oedde-

1as lmldaka.psstyrelsen och k01:..:rmnala centralnär.mde:n. 

7 §. 
Centralnäonds och valniinnds uandatperiod varar till dess ny nä1:md 

är vald. 

10 §. 

MantalsskrivningsDyndighet och övriga uyndigheter'.I på vilka föran

det av· ·befolkni:ngsböcker och hewbygdsrättsregister ankouuer sarJt läns-. 

uan, allr:iän åklagare, hti..radshövding och rådstuvurätt är skyldiga att 

läuna korJIJunal centralnäund nödiga uppgifter. 

12 §. 

Anser någon? att han obehörigen uteläunats ur vallä:ngden eller 

dc.ri antecknats sakna rö strö. tt 7 äger han skriftligen eller J.Juntligen 

franställa yrkande på rättelse hos den konuu:nala centralnäunden vid 

dess sruJDanträde den 1 augusti rJed början l{lockan lQ. eller skriftligen 

därförinnan. Skriftligt yrkande på rättelse kan under den tid valläng

den är franlagd lännas även till den'.I under vars uppsikt granskningen 

av vallängden äger run, 

14 §. 
Yrkande pil rättelse i valliingc1en hancUtigges och avgöres av den 

korn:iunala centralnfö::.mc1en vic1 sa::_ioantrtidet .Q.gn 1 augusti wed början . 
klockan 19. Ilen korn.:.mnala centralnföJnden skall i varje tirenc1e fatta 

beslut, vilket jänte kort Dotivc;ring skall antecknas i protokollet. 

- - '""""' - - - - - - - -
.. ~I. länss

1
tvrel.scns be_slu.;t i ärendet nngående ri:ittelse av vallängd "·fft:i;.' unarin; icce soKas enon uesvnr. / 

.linser salcägare de i:.ied hänsyn till lagens tilliiDpning 

vara av vikt, att llinsstyrelsens avgörande drages under högsta för

val tningsdoiJstolens prövning~ har han r::itt att anhålla oD fullföljds

tillstånd. Ansökan 9 sou riktas till höc;sta förvaltningsdo::::istolen och 

Sed skall åtföljas av besvärsskriften eller innefatta besvären, samt 

bevis över dagen 9 då kour.rnnala centralvalnär.mc1en kungjort länsstyrel

sens beslut, skall ingivas till ltinsstyrelsen senast den fjortonde 

dagen från kungörandet före klockan 12. Länsstyrelsen skall ofördröj

ligen översända ansökan jäute bilagor och avskrift av beslutet sarJt 

handlingarna i iirendet jäiJJte eget utlåtande till högsta förvaltnings

doitstolen. 
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Hö g s tQ förvaltningsdonstolen översänder utn.11 clrtijsoål ge1100 läns

styrelsens föroec1ling sitt utslQg i so.ken till koor:mnala centro.1-

näDnden. 

18 §. 

Den so11 önskar erhålla vallQngdsutdrag ned posten 9 skall insända 

en av hono:c.1 underskriven anhållan däroo till den k01JDunala central

nännden och däri tydligt uppgiva sitt fullständiga naon 9 titel eller 

yrke 9 födelsedo. tu.I::i·:, postadress och !Jant2-lsskri vningsort för det år? 

pJ, vars w:mtalsskrivning vallängden grundar sig 7 varvid utöver kooL.m

nens n0,wn Even gata och gatm1ur:mer eller by och lägenhets nar:m skall 

uppgivas ö I stället för särskild anhiZtllo.n kan i 11 § när.mt kort veder

börligen _·ifyllt och u idertecknat återsändo.s till km:.munala central

nc,Dnden såso1ll anhåll cm on vallängdsu tdrag·. Den kor.i:i.:mnala centralnäIJnde:u 

skall tillst'.ndn röstberättigad begtirt utdrag jänte valsedel och ytter

kuvert sCllilt sawLmnstiillning av kandido.tlistornn utan lösen i rekou11en...,.. 

dero.cl försändelse eller genon postens förnedling oeddela honorJ, var

för begärt utdro.g ej knn sändas. 

20 §. 
H2-ndli11g 9 varigenon valcansförening bildo.s 9 skall vrura dagtecknad 

och innehålla beGyndigande för en 2.V föreningens IJJedlewrJar att vara 

0.ess oubuclsr:mn och för en annan :wedleD att vara dennes ersi:i ttare. 

Handlingen kan även innehålla beuyndigande för o:wbudsuannen att för 

föreningens rälrning jngå valförbund och vid taga i 24 § 2 11or:i. avsedd 

åtgärd. Såväl handlingen' soo den närslutna kandidatlistan bör tydligt 

upptaga nClL.lnen på den eller de personer 1 vilka uppsttilles sor.J kandi di

ter~ likväl så? att vid sidan av förnarmet får anvtindas alluänt känt 

tilltalsne.LJn eller förkortat förnonn, deras titel eller yrke sa:wt bo

ningsort. Lik12så skall noJ.Jn och titel eller yrke sm:it boningsort för 

oobuc1m1e.nnen och hans ersättare angivas i handlingen. Hancllingen s..1\:all 

underskri vas av sontliga Dedlern:.:iar i valoansföreningen oed angivande 

&v deras titel eller yrke sa.~1t boningsort. 

27 §. 
I överenskoDnelse or;1 bildanc1e av vnlförbund skall upptagas ordnings

nu1,1ret för föreningarnas kandidatlistor vid envnr· oubudsrn::rns under

skrift. Överenskor::Delsen skall jtinväl innehålla beuyndigande för en 

av undertecknarna 0,tt vara valförbundets OiJbudsuan och för en annan 

att vara hans ersf,ttare. I överensko:Jnelsen kan ock föreslås att i de:q 

Slutliga sa:JJ.Jcrnställni.ng en av kandidatlistor intages en kortfattad 
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geoensarn beteckning för valförbundet soLl likväl ej får vara olä11plig 

eller wissvisande. CentralnfäJnden tiger dock slutligt bestäoma om be

teckningen. 

31 §. 
Vid i 1 DOD. ntiunt sm1i:mnträde skall beslut ou beställning av val-

sedlar och oD vidtagande av andra förberedande åtgärder fattas. 

32 §. 

Ansökan som icke inkoOIJi t inm;:i utsatt tid 9 skall avvisas. Kan an-

sökan av annan orsak ej godkännasy skall detta utnn dröjsmål ueddelas 

oIJbuds11anne:n 3 sou äger rätt att före den 8 septeuber klockan 12 ånyo 

inl~~na handlingarna vederbörligen rättade. Har icke erforderligt 

antal röstberättigade Dedlern.aar undertecknat den skrift 9 varigenoD 

valoansförening bildats 9 får rättelse äga ruu endast i det fall att 

detta antal nedgått genon åtgiird sou i 19 § 4 L101J. stadgas. 

36 §. 

Landsl;:apsstyrelsen skall låta trycka v2,lsedlar och till varje 

röstningsonrådes valniir.md si:5 .. nda del..1 i oosla.g 9 smJ bör tillslutas ned 

sigill och föJS2s ned anteckning oo valsedlarnas antal. 

41 §. 
I varje vallokal skull finnas tillstiides ett av valnä1::mden antaget 

särskilt valbiträc1e ued 8:rL1bindel 9 sou på begäran av röstande bistår 

denna att göra anteckningen på valsedeln. 

Vid förtidsröstnins i:iger röstberittigad ifylla valhandlingarna ned

föl j ande valsedel sru:it insii:tta c1e:nsaD1 ia i valku1.Crtct 9sou han förseglar. 

På valliingdsutclra,gets frb.nsida skall han pc'. dti..rför reserverad plats 
., 

anteckna ort och tid so,ut bekrtifta detta ned sin no.rmteckning. 

53 §. 
Vid förtidsröstning avgiven röst 2.r oc;il tig 9 cE1 vallängdsutc1raget 

saknar den röstcmdes antecknine; eller underskrift eller oD röstning 

skett före den 21 septeober. 

Valförsändelse, son ankonuer till centralniil::ind efter klockan 20 

den andra valcla.a·en skall obruten ltiill1as utan avseende. 0 
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58 §. 

1) on i valsedeln genon anteckning ut1:ii:irkts flera iin en kandidat; 

2) ow kandidats nurmer antecknats så / att det ej tydligt fraLJgår 

vilken kandidat soI:1 avses; 

3) oo valsedeln försetts ned särskilt ktinnete~ken eller däri gjorts 

annan obehörig anteckning; 

4) m1 såsoo valsedel anviints annan lin av vetlDyndighet erhållen 

vnlseM; 

5) OI:1 i valurna insatt valsedel ej försetts oed valnänndens stäwpe+; 

samt 

6) ou valkuvert tr öppet eller upptager obt:hörig antecknirg ou 

c1en röstande eller 01J kandidat eller annat obehörigt. 

SåsoD obehörig 2-iiSes icke sådan anteckning pt.\ valsedel? SOD 

endast förtydligo.r 9 på vill-cen kandidat den röstande avsett att res ta 

eller innebär i:indrJ.ng av tidigare anteckning. 

68 §. 

Ett exeDplar av SQDrnmställningen av kandidatlistorna och santliga 

utrö.Jrningar skall genouclragas och på enahanda sätt förseglas sarJt 

förvaras såsow bilaga till protokollet. 

70 §. 
Vid centralnäunds sar:JIJ8.ntriide föres protokoll? vari upptages dagar..., 

na för saL1Dantrtic1et 9 kloc'.ksl2gen då det började 9 avbröts och avsluta

des, de ntirvarande nedlemLiarna och i 72 § ni:iunda personer sc:n:Jt beslu

ten o Innehållet av beslut kan o,ngivas gen01~1 hänvis11i11g till brev eller 

annan expedition . 

.Ä.nclr::.ng söJ.;:es uedelst skriftligt besvc.tr hos li:~nsstyrelsen i:uo1..i 14 
dagar frc"rn den ci.ag då valresul ta tet off entlj_ggj orts. Hed anledning av 

besvCir skall länsstyrelsen av korn:mnens centralnL-:und inbegiira utlå tan-

de och det överklagade beslutet S8Dts oE: L-1..ndring sökts i centralnö.Lmds 

beslut rörande förberedande frtgi:irder för valens även detta beslut? ou des

sa icke fognts till bcsvtiren i siisoD på tj05 .. nstens viignar till riktighe

ten bestyrkta protokollsutdrag? i vilka skall anteclrnas dagen för of

fentliggörandet av valresultatet sant de uppgifter och utredning9.r sow 

ned nnledning av besvären befinnes nödiga. 
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78 §. 
Har republikens · president förordnat OE1 nyval av landstinget, 

skall valförrättningen börja på första söndagen efter det sextio 

dagar förflutit 9 sedan förordnandet · kungjordes, samt fortsättas föl

jande dag säsoo i 38 § stadgas. 

83 §. 

De k01munala centra ln t:.r:mdernas och vo..lni::'tmndernas arvoden och kost

nader bestrides i första hand av korn:JJunen, soLJ. äger rätt att ur land

Sl{apsDedel erhålla ersättning till halva beloppet av arvoden, dag

traktarnenten och resekostnader, so11 erlagts till valnämndernas rned

leDrJar och biträden, s å ock till halva beloppet av kostnaderna för upp

gö rande av vallängd. Kostnaderna vid koomunalvalet för tryckning av 

valsedlar och valhandlingar för förtidsröstnin g bestrides dock me d 

landskapsn~del. 

Centralnfö:md och valnäund har fribrevsrti.tt. 

SJ.- §. 

Förordnas oD nytt val eller oD fyllnadsval av komr.rnnens fulloäktige 9 

skall stadgandena om förtidsröstning icke ö..ga tilliiupning . 

Denna lag tilläopas första gången vid de ordinarie landstingsval 

och kor.mmnnlval sorJ förrättas år 1975, dock s å att indelning i röst

ni:ngsourå den vid dessa val verkställes LJed stöd av 2 § landskapslagen 

on la:nc1stingsval och korJLmnalval i dess lydelse av den 30 dece:i'::ter 

1970P (39/70). 

iltgti.rder soD f örutsti.tts av de-nn a lags verkställighet kan vidtagas 

före lagens ikraftträdande. 

Mariehaun? elen 21 n ovember 

Lantr .fl.. d 

'1agberec1ningschef 


