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fil 37/19550 s e s framställning till Ålands landsting med 

förslag till landskapslag om ändring av landskaps-

lagen om kommunala val i landskapet Åland. 

Landskapsstyrelsens kansliavdelning har utarbetat ett förslag 

till h~elt ny landskapslag om kom.r1unala val i landskapet Åland, 

vilken skulle medföra införande av uteslutande enmanslistor, an-

vändande av små valsedlar~ och samma tidpunkt för valet som enligt 

rikets lag. Under behandlingen av förslaget har det emellertid 

visat sig, att landskapsstyrelsen icke kunde omfatta förslaget om 

obligatoriska enmanslistor, varför förslaget kommer att fordra en 

grundlig omarbetning och icke hinner färdigställas till Landstin-

gets pågående session. Då. likväl stadgandet i gällande kommunala · 

vallag om valrätten icke stadgar åländsk hembygdsrätt såsom förut- . 

sättning, anser landske .. psstyrelsen att denna ändring borde vidta-

gas omedelb~rt så att stadgandet kan tillämpas vid stundande 

kommunala val. 

På grund av det ovan anförda fär l~nd skapsstyrelsen vördsamt fö- · 

relägga Landstinget till antagande nedaFstäende 
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om ändring av landskapslagen om kormnunala val i 

utfärdad den 4 januari 1946. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 4 § i landsk 

lagen den 4 januari 1946 om kommunala val i landskapet Åland ( 

sådant stadgandet lyder i landskapslagen den 17 maj 1950 (18/5 

som följer: 

4 §. 

För varje röstningsområde skall före den 14 juli vallängd u 

rättas av områdets valnämnd. I vallängden införas enligt året 

mantalslängd samtliga inom röstningsområdet bosatta medlemmar a 

kommunen, som åtnjuta åländsk hembygdsrätt och före ingången a 

det _ löpande året fyllt 21 år. Är , omständighet veterlig, som ut 

sluter någon i längden antecknad person från valrätt, skall dä 

antecknas vid hans namn i längden • . Valnämnden bör underskriva 

längden: 

Är staden Mariehamn indelad i röstningsområden, ankommer det 

magistraten att för varje sådant område upprätta erforderlig V 

längd; och gälle för övrigt beträffande magistraten vad i §§ 51 

och 7 stadga~ om valnämnd. 

--



Vederbörartde mantals- eller häradsskrivare skall det år, 

av fullmäktige verkställas, senast den 28 juni emot stadgad avgift 

I l 
till valnämnd översända förteckning över alla i momo 1 nämnda per-

soner. Förteckningen införes på vederbörligen fastställda blanket-

ter. 

Vederbörande prästerskap och församlingsföreståndare samt man-

tals- och häradsskrivare, länsman och stadBfiskal äro skyldiga att t 

lämna valnämnd erforderliga upplysningar. 

Mariehamn, den 11 november 1955· 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd 

Landskaps sekreterare 

Sundman. 


