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L a n d s k a p s n ä m n d e n s framstäl~ 

N2 2/1940. ning till Ålands landsting med förslag till 

landskapslag om framskjutande av 1940 års 

landstingsmannaval till är 1941. 

1 enlighet med stadgandena i 9 2 av landstingsordningen för landska

pet Åland, utfärdad den 7. maj 1923, f'6rrättas landstingsmannaval vart 

tredje är samtidigt i hela landskapet. Och landstingsmans uppdrag vidta-

ger den 1 januari året efter det, under vilket valet verkställts, samt 

fortfar under tre är. Har landstinget upplc:S sts och nya val förrättats, 

skola, såframt ej nw upplösning av landstinget ägt rum, landstingsman-

nens uppdrag gälla f ör det är, under vilket valet verkställts, samt un-

der därpå f öljande tre är. 

Gällande vallag f ör landskapet iland av den 20 augusti 1924 f'oreskri-

ver, att landskapsnämnden i god tid, innan landstingsmannaval äger rum, 

skall tillsätta en centralnämnd{ § 11, samt att landstii:lgsmannavalet 

:("drrättas- i varje kommun eller, om kommun för f örrättande av riksdags-

mannaval är indelad i flera röwtningsområden, i varje sådant område ( 52). 

Jämlikt stadgandet i f 28 valla.gen skall centralnämnden sammanträda 

f örsta gången senast fyratiofem dagar före landstingsmannavalet, vilket 

val enligt i 36 skal 1 försiggå den 15 juni det är, under vilka t tiden 

av tre är från senaste ärs landstingsms.nnaval tilländagär, och om till 

k 11 lf~rrättningen vidtaga å f örsta dagen i den nya val f örordnats, sa va Y 

.. t efter sextio dagar från det förordnankalendermånad, som begynner nas 



det kungjorts • 

.Nuvarande landstingsmannaperiod, som omfattar. .åren 1938, 1939 o, 
1940, utgår med innevarande år. Och nytt landstingsmannaval Skati 

I 

.lunda lagenligt äga rum den 15 juni detta år• l!.'medan på grund a 
\' l'~ 

de krigstillstånd i landskapet icke allestädes de f1:irberedande åtr 
. 8l 

torde kunna vidtagas för landstingsmannavalen, ,varom stadgas i 1¾ 

pets vallag, och själva valet näppeligen kan samtidigt i'arrätta, J 
l 

je kommun och dess olika röstningsomrMen, f~rdenskull och då f~rrJ 

det av landstingsmannavalen under innevarande Ar sannolikt •kulle l 
::a::::s::::to:::r::::::::a~:::::~:::,::tt::d:•:~ 
genom antagande av en särskild landskapslag härom. Me.d hänsikt därt! 

att i gällande landskapslagar n!gon best-lse icke i'arefinnes ~ 
att landstingsman är .skyldig att kvarstå även efter den treårsperio\ 

f1:ir vilken han är v.ald, b!'3r enligt landskapsnämndens uppfattning in\ 
I 

da undantagslag även intagas ett stadgande engående skyldighet f~r ~ 

tingsman att. kvarstå 1 sitt uppdrag jämväl · efter utgången av år 19401 

eller sålunda, di landstingsvalet skulle fBrsiggl den 15 Juni 1941 1 
nytt landstingsmannauppdrag vidtager den 1 januari efter det år, und1 

vilket .. valet verks'tällts, under hela liret 1941. 

l'å grund av här ovan framhållna .. .... el sakförhillanden ~verlämnas ha .. .. 

till Landstingets godkännande f 1:i ljande förslag till landskapslag: 

;, L a n d s k a p s 1 a g 

om framskjutande av 1940 års landstingsmannaval till år 1941. 

J 
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I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

De i landstingsordningen fl:5r landskapet Åland, utfärdad den 7 maj 

1923, och vallagen f 'ö r landskapet Åland av den 20 augusti 1924 f are-

skrivna landstingsmannaval, vilka enligt nämnda vallag borde äga rum i 

varj_e kommun den 15 juni. 1940, skola fl:5rrättas den 15 juni 1941, på 

sätt i vallagen !'dr landskapet !land är stadgat. 

De landstingsmä.n och deras ersättare, vilkas verksamhetstid under 

mellantiden utgår, vare . skyldiga att kvarstå i sina uppdrag, till dess 

landstingsmannavalen ägt rum och de nyvalda landstingsmännens ma_ndat 

vidtagit". 

Mariehamn den 30 januari 1940. 

l:'å landskap snämndens vägnar: 


