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1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

framställning till Ålands landsting med .

förslag till landskapslag om landstingsmannaval.
~-

Gällande landskapslag om landstingsval av å r 1924 (23/24) har
med blott en ändring (1/38) kunnat fylla behovet till våra dagar.
Vid de senaste valen har man kunnat konstatera, att det gamla systemet med stora valsedlar är obekvämt och opraktiskt i jämförelse
med det vid riksdagsmannaval och kommunalval införda nya f örfarandet med små valsedlar.

Också i andJ'a avseenden har vallagstif tnin-

gen lidit av bristfälligheter, flera av ganska allvarlig art, som
med moderna hjälpmedel kunna undanröjas· i praktiken.

På grund här-

av har i riket antagits ny lagstiftning om statliga val, varigenom

l
I
I

hela lagstiftningen om riksdagsmannaval och elektorsval för valet av I d.
Republikens President undergått omarbetning.

Dels på grund härav

~-

I

I

men också på grund av inom Landstinget uttalade önskemål, har land-

f

skapsstyrelsen ansett det vara skäl att före stundande landstingsu:al

I

år 1957 inkomma med förslag till en reviderad lagstiftning.

Om landstingsval stadgas i självstyrelselagens 7 § att valen böra
vara omedelbara, proportionella och hemliga samt att rös t rätten
skall vara allmän och lika för män och kvinnor och icke får utövas
1 '

genom -ombud.

Rösträttsåldern är 21 år.

I övrigt äger Landstinget

mokratiskt samhälle i vår tid.

rätt _ a,._t t -µtfärda bestämmelser.
Ovannämnda stadganden om valens karaktär och rösträtten ska11,
-f ör_ klarhets skull något utförligare beröras.

Samtliga dessa principer anses vara kännetecknande för ett de-

Omedelbara kallas

Ytterligare kunde tilläggas att

valfriheten, som innefattar den röstandes rätt att utan andras på-

val, qär den röstande avger sin röst för den person, som han öns

genom andra stadganden i vallagstiftningen.

vald till uppdraget.

att självstyrelselagen avser att trygga också denna vid landstings-

Motsatsen, medelbara eller indirekta val, är

den röstande väljer en, som i sin tur del tager i det slutliga vale
såsom sker vid val av Republikens President.

Prouortionella äro

;i.-

Man torde kunna anse,

val ehuru 7 § icke innehåller uttryckligt stadgande därom.
I modern vallagstiftning strävar man till att förverkliga ovan-

val, då skilda grupper av valmän genom valen komma att representer

nämnda principer

av valda till antalet i samma förhållande som gruppernas avgivna r

företagas ändringar i syfte at t möjliggöra valdeltagande för så män.;..

ter. På detta s ä tt återspeglar riksdagen partiförhållandena inom

ga röstberättigade som möjligt utan att valfriheten därigenom äventy-

respektive områden.

ras.

Hemliga äro val, då den väljande kan avgiva s

I

verkan avgiya sin röst, tryggas förutom genom valhemligheten också

j_

så stor utsträckning som möjligt.

Framför allt

I sådant avseende ha Sverige, Norge .och Danmark före vårt land

I
röst

i:d.s.r~

att någon annan, enskild person eller myndighet, har möj

lighet att utröna, för vem han avgivit sin röst.

Allmän rösträtt

infört möjligheter för avgivande av röst i utlandet.

Den nu antag-

na lagstiftningen i riket förverkligar också dessa syftemål.

Också

innebär att varje medborgare, som uppnått mogen ålder, är röstberä

vid landstingsval vore det av betydelse, om sjömän och tillfälligt

gad. Detta anses icke utesluta, att personer med vissa egenskaper,

utom landskapet vistande kunde deltaga i valen.

som kännetecknar bristande omdömesförmåga, kunna undanhållas röst-

r·
~-

~
I

Då Landstinget saknar möjlighet att i landskapslag åvälva stats-

I
J

rätt.

Lika rösträtt innebär att varje röstande har samma möjligllet

myndighet uppgifter, har landskapsstyrelsen ansett det svenska syste-

att inverka på valets utgång, i praktiken att envar har en röst.

met vara den lämpligaste förebilden för en reviderad lagstiftning.

Ett annat system förekommer i vårt land inom kyrkoförvaltningen.

Härav följer visserligen den nackdelen, att den röstande blir tvun-

, c'-

-"'

1

.t -~ -~:<;

.

~~-

gen att-- erlägga brevporto för att avgiva sin röst, vilket strider

skall han ombesörja, att tvenne trovärdiga personer underskriva en

mot den vedertagna principen, att del tagandet i val icke skall rned

f örsäk;~an om att hans namnteckning och uppgiften om orsaken till

,,, föra kostnad för den röstande.

Då likväl fördelarna med systemet ·

'. :._, äro uppenbara, förmodar landskapsstyrelsen att den ringa kostnaden

förfarandet äro riktiga.

Valkuvertet jämte vallängsutdraget insät-

icke kommer att inverka avskräckande på de röstberättigade och så-

adress finnes tryckt, varefter försändelsen överlämnas till befordra

lill1da påverka valresul tatet.

med posten.

Fastmer förefaller det sannolikt att

ett sådant system kommer attutnyttjas mer än det tidigare systemet
med vallängsutdrag.

För övrigt medför ju en resa till vallokalen

många fall större kostnad för valmannen.
Då det nya förfarandet vid avgivande av

~-

ter valmannen därefter i ytterkuvertet, på vilket centralnämndens

Detta förfarande skulle enligt förslaget också få anli-

tas av dem, som befinna sig på hemorten men äro intagna på sjukhus,
kommunalhem eller ålderdomshem.
Då valhemligheten egentligen är den väljandes ensak, som han är

rö~t : på

annan ort än

· berättigad till men också kan avstå ifrån utan att äventyra valdel-

hemorten är det, som mest avviker från hittills tillämpade valsys-

tagandets giltighet, torde det ovannämnda förfarandet icke stå i

te.qi, skall det nu föreslagna systemet utredas något närmare.

strid därmed.

Röst•

Valfriheten i övrigt kan givetvi.s bli störd genom

de, som vid tidpunkten för valet kommer att befinna sig på annan o

våld eller hot, då den väljande icke avger...sin röst under valnämnds

d.

kan från valnämnden erhålla valhandlingar, d.v.s. ett vallängsut-

uppsikt, men de stränga straff, som gälla för sådana brott torde ha

k-

drag med vidhängande valkuvert, valsedel och ett s.k. ytterkuvert.

tillräckligt avskräckande betydelse.

t

Valmannen ifyller :V'alsedeln på vanligt sätt och innesluter den i
valkuvertet utan att a-varilja

vallängsutdraget, varefter han på val

Inom Landstinget har framställts önskemål om att valförbund sinsemellan måtte få ingå förbund (ltm. Nordas m.fl:s motion vid vinter-

längdsutdragets frånsida antecknar orsaken till att han utövar sin

sessionen 1955) och Landstinget har med anledning därav givit land-

u

rösträtt på detta sätt och ill1dertecknar en försäkran om att valkU-

skapsstyrelsen i uppdrag "att taga under övervägande, huruvida til±-

ör-

vertet innehåller hans valsedel för ifrågavarande val.

räckliga skäl tala för upphävande av § 26 i vallagen för landskapet

Dessutom

...

Åland och påbjudande av obligatoriska enmanslistor vid landst in
.

grupper, som väl kunde enas om att samarbeta vid valet men seder~

mannaval samt att i sinom tid till landstinget inkomma med därav b

mera .vici landstingsarbetet med större skärpa än hittills förfäktade

tingat förslag till ändring av gällande vallag."

rena gruppintressen med förbiseende av landskapets gemensamma bästa.

Denna fråga hör

h

..

I

, till dem, som vid flera tillfällen behandlats också i , riksdagen.

Sådana farhågor ha framför allt framförts vid behandling av liknan-

Sålunda ha tvenne propasitioner lämnats från regeringen i syfte at

de förslag i riksdagen.

möjliggöra valkarteller.

att bildandet av regering kunde försvåras av en uppspjälkning av

De framförda önskemålen avse att trygga invalet av landstingsmä
proportionellt från landskapets olika delar.

Om ett sytem med val

karteller införes, kunde valförbund bildas för kommunerna eller, d
det gäller de minsta kommunerna, för t.ex. två kommuner tillsammM

partierna.

Där tillkommer dessutom den omständigheten,

Skulle införande av valkarteller-!.leda till en sådan

splittring i landskapet är det troligt, att många frågor av vitalt
intresse · finge en sämre lösning än vad nu är falle.t.
För en jämnare geografisk fördelning av mandaten kunde man också

men samtliga dessa valf örbund tillsammans skulle kunna ingå i val-

överväga en indelning i valdistrikt enligt den kommunala indelnin-

kartellen.

gen.

Sålunda skulle avgivna röster 1.itnyttjas bättre och ko

Ett sådant system skulle otvivelaktigt leda till en proportio-

ner, där uppställandet av kandidater varit livligt, alltid få i n

nell representation av konirnunerna.

landstingsmän i förhållande till antalet röstande.

att de minsta kommunerna knappast skulle bli bättre representerade.

Med nuvaran de

Härav följer dock den nadkdelen,

lagstiftning kan det däremot gå så, att i en kommun, där många kW

Sannolikt skulle systemet icke heller främj a ett·. livligt valdelta-

dater uppställts, rösterna fördela sig så jämnt på kandidaterna, a

gande.

ingen av dem blir invald ehuru det totala antalet rö stan.de varit

sådant förslag icke är godtagbart.

stort.
Emellertid är det möjligt, att införande av valkarteller sk:Ulle
främja splittring och uppdelning av intressegrupperna i mindre

r-

Landskapsstyrelsen har därför enhälligt ansett, att ett

Landskapsstyrelsen har slutligen stannat för att det nuvarande
systemet med enkla valf örbund är att föredraga framom ett mera komplicerat system med valkarteller.

Riktigt utnyttjat kan den lokala

ör-

I

representationen i regel tryggas, så länge kandidatlistorna fä

Vidare har landsklapsstyrelsen diskuterat ·. möjligheten att vid

U.p

Införande av valkarteller skulle leda til

-

beräkningen av valresultatet tillgodoräkna den första kandidaten

att valresultatet för valmännen bleve än m·er ob era··kn
· e l"igt, vilket ·

2/3 röst och ~en andra kandidaten 1/3 röst.

säkerligen skulle minska valmänneris intresse för valdeltagandet,

at t varje röstande aldrig skulle kunna avgiva mer än en röst och

samband härmed har landskaps styrelsen ansett lämpligt föres lä, att

sålunda icke såsom nu

antalet kandidater på varje lista minskas till högst två, medan

en

YalYörbund skulle få omfatta upp till sextio kandidater.

kunna sammangå med listor med en kandidat i samma valf örbund.

På detta

J..~sta

it

Detta skulle leda till

röst i det fall, att han avger sin röst för

med två kandidater.

Listor med två kandidater skulle då
Sys-

sätt bibehålles möjlighet att uppställa allmänna kandidater och

temet har emellertid den nackdelen, att valresultatet kan ställa sig

jämväl möjlighet att genom placering av samma kandidat växelvis so

oförmånligt om kandidaterna på två listor kombineras växelvis på

första och andra namn utjämna en ojämn röstfördelning och trygga 1

första och andra plats, då en bättre kandidat förlorar röster till

kal representation.

förmån för en sämre.

Minoriteten inom landskapsstyrelsen har· likväl icke omfattat
ovannämnda synpunkter utan höll

på· i nförande ar valkarteller kombi

nerade med obligatoriska enmanslistor och förmodade, att detta sys
tem skulle leda till ett resultat, som bättre motsvarade valmännen
önskan.

En geografiskt jämnare fördelning av mandaten och därmed

Också i jämförelse med enmanslistor kan en god

kandidat, som dragit mera röster än en ensamstående kandidat, bli
utslagen av den ensamstående kandidaten.

På dessa grunder har land- d.

skapsstyrelsen avstått från systemet.
I gvrigt

har~

s ·t;adgandena . i

lits oförändrade.

1924 års vallag i stort sett bibehåil.- t

Endel ändringar har vidtagits i den gamla lag-

följande uppslutning kring lokala intressen skulle enligt mino rite

texten, som dock sakligt sett är så gott som oförändrad.

tens förmenande J·ämva··1 inver
·
k a förmånligt på valdetagandet.

randet vid besvär över vallängden följer den nya rikslagstiftningen, u

Då

Förfa-

uppställande av större antal kandidater på detta sätt .bleve ri sk-

vilket medför den väsentliga ändringen, att valnämnden i första ins- ör-

fritt, kunde jämväl detta stimu lera

tans avgör besvären.

intresset för valen.

Endast i undantagsfall kan besvären fullföl-

I

jas i högsta förvaltningsdomstolen.
val-tR~ngsrättslig

Dessa stadganden gälla f ör..

rättsskipning, varför avvikelse från riks l ag-

stiftningen icke har gjorts.
Möjligheten att avgiva röst genom förmedling av posten me dför

av fyra års mandattid och de valdas tillträde till uppdraget
omedelbart efter valen.

Landskapsstyrelsen

h~r

tagit också dessa

frågor under övervägande ehuru något ändringsförslag icke framlägges i dessa avseenden.

En mandattid om fyra år skulle givetvis

att valet måste framskjutas och har landskapsstyrelsen dels med .

ha den fördelen, att landskapet under en längre tid droge fördel

syn härtill och också för att få en viss enhetlighet med kommunal

av den sakkunskap, som landstingsman förvärvar

val föreslagit, att valdagen skulle bli första söndagen i oktober.

sitt uppdrag.

Härigenom kunde också, om det anses lämpligt, de kommunala valen

så lång mandattid bleve mera omstörtande än vad de bli för närva-

förrättas samtidigt som landstingsmannavalen med gemensam v al-

rande.

l ängd och valdag.

landstingets sanunansättning om gällande 3 års mandattid bibehål-

Enligt landstingsordningen äger jämväl den rösträtt, som icke
mera är manta1sskriven i landskapet men fortfarande åtnjuter åländ
hembygdsrätt.

les.

~mder

utövande av

Det är å andra sidan sannolikt, att valen efter en

Förändringar i partiförhållanden återverka snabbare på

Oftare återkommande val torde också inverka mera stimuleran-

de på valintresset.

Då en sådan valman icke kommer in i den förte cknin

Också förslaget om, att de valda skulle träda t ill utövning av

som mantalsskrivaEen uppgör till grund för vallängden, har e tt

sitt uppdrag omedelbart efter valen har underkastats sorgfällig

stadgande måst införas, enligt vilket han kan påyrka införande i

prövning i landskapsstyrelsen.

d.

/kl

Principiellt sett vore givetvis
I

viss vallängd.

Med hänsyn till den personkännedom, som i de ssa

ett sådant sy.tem det riktiga.

Emellertid har också det nuvarande I

fall fordras av valnämnden, har landskapsstyrelsen föreslagi t, at

förhållandet flera fördelar.

sådan väljare skall införas i vallängden i det röstningsområde, ~

sessionen följa med Landstingets arbete och att även i övrigt sä tte u

De valda ha tillfälle att under höstl

I

han senast före valåret var mantalsskriven.
Inom Landstinget har ytterligare väckts förslag om införande

si~

in i Landstingets arbetsuppgifter.

Nytillträde v i d h östses-

sionen leder till att Landstingets öppnande och avslutande samt

11 .. ·

or-

I!
I

I
I

I

utskottsvalen upptar en god del av den ofta ganska knap·na ti den .

i Ivia.riehamns stad.

e-

J_v

anspråk. · :Då fördelarna av denföreslagna ändrinaen
äro av princ1
._,

Är ordförande eller ledamot i centralnämnden uppställd s ~ som
kandidat till landstingsman eller på annat sätt jävig, träde

piell natur medan det gälhnde systemet har praktiska fördelar
t

anser landskapsstyrelsen att ändring icke borde vidtagas i de tta
avseende.

En kompromisslösning vore att hålla landstingsval i

månadsskiftet november - december, men denna har den nackdelen,

suppleant i hans ställe.
Centralnämnden anställer en sekreterare och nödig personal
till sitt biträde.
2

att väderleksförhållandena lätt kan medföra svårigheter för vald

På grund av det ovan anförda f å r landskapsstyrelsen vördsamt
f örel~gga Landstinget till antagande nedanstående

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

om landstingsmannavai.

för förrättande av riksdagsmannaval är indelad i flere röstningsområden, i varje sådant område.
Valf örrättning skall bringas kommunens medlemmar till kännedom
på samma .. sätt som kommunala tillkännagivanden offentliggöras i
kommunen.

eib.lighet med Ålands landstings beslut stadgas:
1 kap.

6m valI4,yndigheter.
1

§.

I god tid, innan landstingsmannaval äger rum, skall landskaps-

styrelsen tillsätta en centralnämnd med en ordförande och fyra me
lemmar samt lika

§.

Landstingsmannaval förrättas i varje kommun eller, om kommun

tagandet i skärgården.

I

a-

m~n
·
..~J
a ga supp 1 ean t er, vilken centralnämnd
sammantr8J1

I tillkännagivandet skola nämnas tiden för valförrätt-

d.

ningen, indelningen av kommunen i röstningsområden samt röstnings

k-

ställena.
Vallokal och nödiga inventarier tillhandahållas i varje
röstningsområde av kommunen.
3

§.

I varje landskommun skola kommunalfullmäktige i

u

januari månad

valåret tillsätta en valnämnd, bestående av en ordförande och

ör-

;;~.

!-. ,....

.

,, ~

:. ;;

,.. längd
för varje röstningsområde av magistraten.
,,.

två medlermaar, för att inom kommunen förrätta landstingsmannavai

. ;·.. ,,.:.

I

~

.

. .

~

'

t'~f'"'bl1/.c:.e#'l<J P T"" ~~jcf~~ts r
Dock skall, om på grund av 1,rottli!V(jV~t~g~fr örordnande nya Val

rf

6

§.

.Såsom underlag för vallängdens upDgörande skall vederbörande

förrättas, ny valnämnd u·tses i januari månad året efter det , var '
sagda
under/Val ägt rum.

e-

..-'..-

. ~ . .,

~.mantalsskrivare

~

··- .. •

inom december månad året före valåret tillställa

a-

kommunalstyrelsen en efter by och hemmansnummer eller i staden

Är kommunen indelad i röstningsområden, tillsättes en sådan

Mariehamn efter stadsdela;i:- och kvarter uppställd förteckning över

nämnd för varje område.

alla enligt ifrågavarande års mantalslängd inom röstningsområdet

Ordförande och ledamöter i valnämnd jämte erforderliga su:pp-

bosatta personer, som åtnjuta åländsk hembygdsrätt och före in-

leanter för dem skola väljas bland valberättigade personer, v i lka
äro bosatta i kommunen, och fortfar deras uppdrag till dess ny

I

gången av valåret uppnått 21 års ålder.
Förutom denna förteckning skall manta,ls_skrivaren för varje

nämnd utsetts.

4 §

på valåret följande år av valperioden uppgöratilläggsförteck-

I staden Mariehamn är magistraten valnämnd.

ningar, vilka envar i enahanda ordning: u1)ptager de inom röst-

Är staden indelad i · röstningsområden, fördelar sig magist raten

ningsområdet bosatta personer, som åtnjuta

åländs~

hembygds-

d.

för själva valförrättningen i motsvarande antal avdelningar och

rätt och året närmast f'öre det, för vilket tilläggsförteckningen

k-

inkallar vid behov extra medlemmar i dessa. ·

är uppgjord, uppnått 21 års ålder.

t

2 ka.J2.
'

Är omständighet veterlig, som utesluter någon i sådan förteck- :
I

..
Om

vallän~

5

§.

Vallängd för varje röstningsområde uppgöres av dess valnämnd·
Är staden Mariehamn indelad i röstningsområden, uppgöres va.1--

ni:ng upptagen person från valrätt, skall därom antecknas vid
hans namn i :fi'J:irt eckningen.

u

7 §.
Så snart den i 6 § omnämnda förteckningen inkommit, skall

ör-

valnämnden sorgfälligt . granska förteckningen samt däri inf öra a

huset, under behörig tillsyn framlagd för granskning, varom

dana valberättigade personer, som tilläventyrs blivit ute l ämnad

böl' ; tillkännagivas i den ordning, som för kommunala kungö:rel ser

s§\ (5'ck från förteckningen utesluta envar, som icke tillkommer
:,,, ' valrä t t •

Förteckningen förses härå med påskrift, att den utgör

.

~

'. .- ..= . : ·

är . stadgad • .
Anser någon, att han obehörigen utelämnats ur vallängden eller

röstningsområdets va:D.ängd för landstingsmannaval, och undersk:ri,

däri antecknats sakna

ves av nämndens medlemmar.

ligen framställa yrkande om rä t telse hos valnämnden vid dess.

Person, som icke är mantalsskriven i landskapet men åtn juter

rösträt~,

förande därförinnan, efter

va:Il.ängd, där kan senast före valåret var mantalsskriven

ning.

'

han styrker, att han åtnjuter åländsk hembygdsrätt.
Vid granskn;n·g
bo··r· kronolänsman eller stadsfiskal
·
•
närvara,
varjämte vederbörande prästerskap och ±' örsamungsföreståndare äro
pliktiga att med ledning av kyrkobö~ker och register lämna valnämnden erforderliga upplysnmngar.
Sedan valnämnden slutfört sin granskning, skall den unde rrätt

äger han skriftligen eller munt-

sammanträde den 30 april eller skriftligen hos valnämndens ord-

åländsk hembygdsrätt, skall antecknas .;• de t röstningsområdes
därest

det vallängden framlagts för gransk-

Skriftligt yrkande om rättelse må under den tid valläng-

den är framlagd lämnas även till den, under vars uppsikt granskningen av vallä ngden äger rum.
Ovan i 2 mom. avsett yrkande om rättelse må make utan fullmakt framställa på den andra makens vägnar.
Anser någon, att personer, en eller flera, obehörigen i vallängden upptagits som röstberättigade, må motiverat skriftligt

häradsskrivaren om de ändringar, som vidtagits, jämte grunden f ö

yrkande om rättelse göras till valnämnden eller dess ordförande

dessa.

senast den 20 april.
8

§.

Vallängd skal l från och med den 1 och till och med den 10 a,pr
vara å lämpligt ställe inom röstningsområdet , i lVIariehamn på sta

e-

Yrkande om rättelse må grundas även på sådana på vederbörande persons rösträtt inverkande omständigheter, vilka inträffat
efter undertecknandet av vallängden.

k-

t

u

ör-

./ ..... !'!

:.,·.~

u

'lat
·:· ~·:

9

',

§.

SOPl

avses i. 8 § 4 mom., bifalles, och den person, vars r öst-

de-

l

,:., ..Avser yrkande persons uteslutning ur vallängden, skall

rg:~t . ,

Val-

nämnden eller dess ordförande meddela den person yrkandet gälle ,
.... <?.tt ch{:3.p är i tillfälle att taga del av yrkandet på angivet stäl
le och senast den 28 april bör inkomma med förklaring vid äventyr att om ~örklaring icke avgives, ärendet det oaktat avgöres

.'

är .ifråga, ic.k e är :n:ä.rv&rande vid valnämndens samnianträde .

för · _,~iit

höra beslutet, skall beslutet ofördröjligen delgivas

honom på i 9 § stadgat sätt medelst protokollsutdrag, vartill

Valnämnden skall även i andra fall på anhållan utgiva protokollsutdrag till sakägare angående avgörandet samt till utdra-

namn och boningsort äro tecknade, å närmaste postanstalt, dock

get foga besvärsundervisning.

är nämnden obetaget att låta på gnnat sätt tillställa h onom det-

·oL1

Är hans boningsort icke känd, anslås meddelande.t som

kommima:a. ti llkännagivanden är stadgat.
10

§.

De framställda yrkandena om rättelse i vallängden handläggas
och avgöras

i

valnämnden den 2 maj med början klockan nitt on.

11

§.

Den, som icke nöjes åt .valnämndens avgörande i ärende angående yrkande om rättelse, må söka ändring däri i länsstyrelsen
medelst besvärsskrift, som skall riktas till länsstyrelsen och
tillställas valnämnden eller dess ordförande senast den 12 maj

d.

före klockan tolv.

k-

Valnämndens ordförande skall ofördröjligen

nämnden skall i varje ärende utfärda beslut, vilket jämte kort

översända besvärsskriften jämte eget utlåtande och utdrag ur

motivering skall antecknas i protokollet.

valnämndens protokoll, om sådant icke fogats till besvären, samt

Om g j orda ändringar skal l valnämnden underrätta häradsskriva-

ren med angivande av skälen för ändringarna.
Därest yrkande om rättelse, som avses i 8 § 2 mom., förka stas eller icke upptages till prövning eller yrkande om rätt else,

U.a-

skall fogas besvärundervisning.

Sådant meddelande inlämnas i slutet kuvert, varå emottagarens

samma.

I

t

de i ärendet tillkomna handlingarna till länsstyrelsen.
Länsstyrelsen skall meddela valnämnden sitt beslut, som skall u
kungöras av nämnden.

Valnämnden skall även på i 9 § stadgat

sätt om beslutet underrätta den person, vars rösträtt det rör,

ör-

och på i". 10 § 2 mom. nämnt sätt häradsskrivaren.

13

. . Beslutet skall under sju dagar från kungörandet finnas till

§.

e-

. ,,:.Anser vederbörande mantalsskrivningsmyndighet, att nägon obe-

:påseende i Mariehamn i magistratens ämbetslokal och i landskom..

hörigen utelämnats ur vall.ä ngden eller däri antecknats sakna

mun hos valnämndens ordförande.

rösträtt eller vara röstberättigad, äge rätt att på tjänstens

12

§.

I.

~a-

vägnar framställa yrkande om rättelse hos valnämnden och i den--

Länsstyrelsens beslut i ärendet angående rättelse av val-

ordning, som är stadgad i 8, 11 och 12

§§,

söka ändring i be-

slut, som givits med anledning av yrkandet.

längd må icke överklagas.

14 §.

Anser likväl saka··gare med tanke på lagens tillämpning ae t vara av vikt, att länsstyrelsen s avgörande drage.s under högsta f ör

Har ej yrkande om ämdring i vallängden inom föreskriven tid

valtningsdomstolens prövning, äger han rätt att hos högsta f ör-

framställts hos valnämnden, skall denna på längden teckna intyg, :

valtningsdomst9len anhålla om fullföljdstiTI.stånd. Ansökan, som

att densamma äger laga kraft.

s~ä lles till högsta förvaltningsdomstolen och som skall åtföljas

Har ändringsyrkande framställts, skall nämnden, sedan yrkan-

av besvärsskriften samt bevis över dagen, dä valnämnden kung jort

de.t aygj orts genom utslag, sqm vunnit laga kraft, i vaILängden

d.

länsstyrelsens beslut, skall tillställas länsstyrelsen senast deJ

införa därav tilläventyrs påkallade ändringar och tillika vid

k-

fjortonde dagen frän kungörandet före klockan tolv.

varje _ä ndring angiva '.J.tslaget, på grund varav den vidtagits, var- t

Länssty-

relsen översände ansökan jämte avskrift av beslutet samt hand-

efter längden förses med intyg, att den, sålunda ändrad, äger

lingarna i ärendet till högsta förvaltningsdomstolen, så snart

laga kraft.

nämnda tid utgåtti
Högsta förvaltningsdomstolen översänder utan dröjsmål genom
länsstyrelsens förmedling sitt utslag i saken till valnämnden.

Vallängd, som äger laga kraft, skall vid valet iakttagas oförändrad.

u

är-

15 §.

Om

nya val skall förrättas innan van.ängd ånyo i ovan

s tadga~

ordning upprättats, skall den senast e vallängden jämte i 6 §
•1~ n.ämnda

tilläggsförteckningar tj äna

s~som

e-

det sammanträde av valnämnden, som skall hållas den tionde dagen after utgången av den i 1 morn.. nämnda tiden med bör j an ;kloc-

vallänGcl .

.···Före nyval skall vallängden undergå sådan granskning, s om i
7 § sagts samt omedelbart därefter under sju dagar vara fram.la

. under behörig tillsyn inom röstnings:mnrådet, varom bör

Yrkandena om rättelse i vallängden handläggas och avgöras vid

kung ö ra~

Yrkande om rättelse skall i fall, som nämnes i 8 § 2 :äiorn,,
och såsom där sägs framställas hos valnä:mnden eller dess ord-

kan nitton.
gat.

Därefter förfares i ärendet såsom i 10 § är stad-

a-

Valnämndens beslut i ärendet är slu tligt, likväl så, att

ifall yrkande om rättelse förkastas eller icke upptages till
prövning eller avser _persons uteslutning ur vallängden, beslutet skyndsamt skall underställas länsstyrelsens prövning.
r

förande senast vid det sammanträde av nämnden, som hålles å
den tionde dagen efter utgången av i 1 mom. nämnda tid.
Yrkande om uteslutning av person ur vallängden skall s kr i ft·
ligen framställas hos valnämnden eller dess ordförande senast
den tredje dagen efter utgången av den i 1 mo..m. nämnda tiden.
Valnälm1den ·skall härom underrätta den, vars uteslutning u r val.,
längden påyrkats, medelst tillkännagivande, som följande dag
skall inlämnas till posten för befordran, eller elj est pä i 9
§ nämnt sätt, och anmoda honom att inom fyra dagar från swruna
dag inkomma med skriftlig förklaring med anledning av yrkandet>
vid äventyr, att om förklaring icke avgives, ärendet det oakta
avgöres.

Wi~d avs eende på länsstyrels ens beslut gäller, vad i

11 § 2

t

och 3 mom. och i 12 § är stadgat .
16

§.

Åre t efter det, varunde r de i 15 § nämnda val försiggått,
skall ny fullständig vallängd med tilläggsf örteckningar

.g'</~

Wl

11 uppgöras i den ordning, som i detta kapitel s t a dgats.

d.
"k-

17 §.

t

Valnämnd skall, då anhållan härom av röstberättigad eller
dennes lagligen befullmäktigade.ombud f r amställts före I~~ f~~~~
valdagen, til l röstberättigad, för vars vidkommande vallängd
vunnit laga kraft, utfärda ett med valkuvert försett utdrag,
varav framgår, att hans na1ID'l. finnes upptaget i vallängden.

. .. ~

;."

örUt-

1

draget skall utgivas utan avgift och åtföljas av röstsedel och

även riktas till kommunalstyrelsen i den landskommun, från vars

ytterkuvert.

röstningsområde

Vallängdsutd,rag bör underskrivas av valnämndens ordförande }

Kommunalstyrelsen

skall ofördröjligen vidarebefordra ansökningen till valnämnden.

eller vid förfall för honom av dess viceordförande samt i stad
av en av magistraten förordnad person.

vallängdsutdraget begäres.

I vallängden skall invid den

röstberät-~igades

namn antecknas

a-

det utgivna utdragets nummer.

Den, som önskar erhålla vallängdsutdrag med posten, skall i

Blanketter för vallängsutdrag och ytterkuvert fastställas av

frankerat brev insända en av -honom underskriven anhållan därom!

landskapsstyrelsen, som också tillhandahåller valnämnderna desam

till valnämnden och däri tydligt uppgiva sitt fullständiga narru

ma.

yrke eller befattning, fördelsedatum, postadress och mantals-

3 kap.

skrivningsort för det år, på vars mantalsskrivning vallängden

0- Valmansfören.ingar

grundar sig, varvid utöver kommunens namn även gata och gatunummer eller by och lägenhets namn och nummer skola uppgivas.
Valnämnden skal+, försåvitt det kan ske före valdagen,

e-

18

och valf örbund.

§.

Hava valmän till ett antal av min_st tjugo genom en av dem

till-

undertecknad skrift sammanslutit sig för visst landstingsmanna-

'd.

sända röstberättigad begärt utdrag jämte x:östsedel och ytter-

val samt i skriften nämnt den eller de personer, om vilkas väl-

k-

kuvert utan lösen i rekommenderad försändelse eller genom pos-

jande de enats, vare sådan valmansförening berättigad att hos

t

tens förmedling meddela honom, varför begärt utdrag ej kan sän•

centralnämnden anhålla, att föreningens kandidatlista offent-

das.

liggöres och inf ö~es i sammanställningen av kandidatlistor för

Är den röstberättigade ut6mlands, sändes valhandlingarna

. till hans lagligen befullmäktigade ombud i hemlandet under den
adress denne uppgivit.
Anhållan om tillställande av vallängdsutdrag ·mad posten må

vale.t.
Samma person

u
~å

ej underteckna flere än en i 1 mom. avsedd

handling • . I annat fall skall centralnämnden såsom ogiltig avlä@

ör-

ock att de föreslagna äro villiga att mottaga landstingsmannaupp-

na hans underskrift från samtliga handlingar.

drag.

Kandidat må icke vara medlem av sin valmansf örening.

19

Ombudsmannens egenhändiga namnteckningr1 ansökningen skall vara

§.

av två

Handling, varigenom valmansförening bildas, skall vara dag~

Har ombudsmannen uppsåtligen eller av vårdslöshet intygat vad

tecknad samt angiva IÖreningens hemort och innehålla bemyndigan,

icke är sant, eller eljest i sysslan felat, straffes såsom tjänste-

de för en av föreningens medlemmar att vara dess ombudsman
och för en annan medlem att vara dennes suppleant.

vittnen med angivande av deras yrke och hemvist bestyrkt.

man för brott i tjänsten.

Kandidat-

21

listan bör tydligt upptaga namnen på de personer, högst två

I 20 § nämnda ansökningshandlingar skola av ombudsmannen själv

till antalet, vilka föreslås till landstingsmän, och dessas yr

eller genom befullmäktigat ombud ingivas till centralnämnden senast

eller syssla och boningsort.

inom maj månad

Kandidatlista må icke upptaga andra anteckningar; såvida

B//~r

~e

v1d

va~

efter uppiliösning senast på fyrtionde

dagen före valdagen.

·de icke äro nödvändiga för klarläggande av kandidats irlenti tet.
20

§.

I
Hava handlingarna inlämnats till postbefordran så tidigt, att de

§.

senast å nyssnämnda dag bort till nämnden inkonuna, vare ock det

Anhållan om offentliggörande av valmansf örenings kandidat-

1_·

~

gillt.

lista göres å föreningens vägnar skriftligen av ombudsmannen.

22 § .

.Anslikningen skall åtföljas såväl av den skrift, varigenom
Aviider någon, som är å valmansförenings kandidatlista upptagen,
valmansföreningen bildats, som av särskild utskrift av dess
I

kandidatlista.

I ansökningan skall ombudsmannen försäkra, att '

eller befinnes han icke mera valbar, bär ombudsmannen. ut stryka hans

~

namn från listan.

ör-

I

de personer, vilkas namn ingå såsom underskrifterfå- sagda skrif1
egenhändigt undertecknat densamma och äro valbe~attigade, så

23 §.

• :.;,,.•t.,..3 02
n

~

~

Valmansförening må med anledning därav, att någon av föreningen

för valet, äge de rätt att sammansluta sig till ett valförbund.
Om sådan sammanslutning böra de i valf örbundet ingående val-

uppställd kandidat jämväl förekommer på annan valmansf örenings
kandidatlista, utstryka dennes namn från sin lista eller ersätta

mansföreningarnas ombudsmän göra anmälan hos centralnämnden.
Ej må sammanlagda antalet av ett valförbunds kandidater över-

det med ett annat.
Innehåller ej den skrift, varigenom föreningen bildats, uttryck
ligt bemyndigande för ombudsmannen att besluta sådan åtgärd, kan

stiga det dubbla antalet landstingsmän, som för landskapet skall
väljas.
26 §.

den vidtagas på grund av dagtecknad skriftlig förklaring, vilken
underskrivits av minst halva antalet av dem, som undertecknat först-

Förklaring angående bildande av valf örbvJld skall upptaga den
devis, som antagits för valförbundet, och innehålla bemyndigande

nämnda skrift.
24

för minst en iav ombudsmännen för de till förbundet hörande val-

§.

Anmälan om ändring av valmansf örenings kandidatlista skall

skrif~

mansföreningarna att vara ombudsman för förbundet och för en annan

ligen göras av ombudsmannen hos centralnämnden senast den 10 juni

att vara suppleant för denne.

eller vid val efter upplösning senast på tjugufemte dagen för e val-

i den slutliga sammanställningen av förbundets kandidatlistor må

dagen och vara så besannad, som i 20 § sagts.

intagas en

Är ej ombudsmannen själv befogad att vidtaga ändringen, ...:skall
anmälan åtföljas av sådan f .ö rklaring, som i 23 § 2 mom. nämnts, och

g~mensam

I förklaringen må ock föreslås, att

benämning för valförbundet, varom centralnämn-

den besluter.•
Sådan förklaring, som må göras i en skrift, skall vara daterad

innehålla ombudsmannens försäkran, att underskrifterna tillkommit

och undertecknad av ombudsmannen, vars namnteckning skall vara be-

genom egenhändig namnteckning.

styrkt enligt 20 § 3 mom., och inlämnas till centralnämnden senast /

25 §.
Vilja två eller flere valmansföreningar med varandra samverka

den 27 juni eller vid val efter upplösning senast den tjuguf emte
dagen före valet.

. ...

r-

Anmälan om ändring av valf örbund skall göras senast den 2 juli

kan tio och på annan tid enligt ordförandens kallelse, då ärende-

q~#I 4,'ffO'A t/~J

eller vid val efter upplösning senast lZtdagen före valet.
27

nas handläggning påkallar det.

§.

30

Den 1 juni eller vid val efter upplösning på trettionionde da-

Valmansförening, som redan tillhör ett valf örbund, må icke i ng·
i annat valf örbund.

§.

gen före landstingsmannavalet föredraga s och granskas de ans ök-

Ej heller må förbund ingås emellan skilda

valf örbund.

ningar, som från valmansföreningar inkommit.

28 §.

Finnes ansökan icke vara behörigen gjord eller valmansföre-

Sedan valförbund emellan valmansföreningar anmälts, kan i de

ningar icke hava lagligen ·_b ildats, skall underrättelse meddelas

kandidatlistor, vilka förklaringen om förbundets bildande uppta- ,

dess ombudsman, att ansökningen icke bifallits, samt skälen för

ger, endast sådan ändring vidtagas, som i 22 § är nämnd.

avslaget tillika angivas.

4 kap.

31 §.

Om centralnämnds förberedande åtgärder för valet.

De ansökningar, vilka behörigen gjorts för lagligen bildade

29 §.

valmansföreningar, förses med ordningsnummer i fortlöpande följd.
Ansökningens ordningsnumrner tecknas jämväl överstrå den ansök-

Centralnämnd sammanträder första gången på ordförandens kal-

ningen åtföljande utskriften av kandidatlistan, varjämte närmast

lelse senast den 15 maj eller vid val efter upplösning senast f emI

tionde dagen före landstingsmannavalet för att antaga sekrete rare

I

under ordningsnummern införes fören i ngens hemort.

samt bestämma tid och ställ e för handlingarnas emottagande ävensom,
därefter den 1, 11 och 28 juni eller vid val efter upplösning på

Har i fall, som i 30 § 2 mom. · sagts, valmansföreni ng inom sju

den trettionionde, trettionde och tjugufjärde dagen före samt

dagar inlämnat ny, i anmärkt avseende rättad, men för övrigt oför-

dagen efter valdagen och den femtonde dagen efter/valdagen klo c-

ändrad ansökan, skall denna föredragas och granskas- den 11 juni

(} :.1i:

36r;
eller vid val efter upplösning på trettionde dagen före landstin \

didatlistor, vilka detta omfattar, tydligt framstå.

mannavalet.

sammanställning tryckes i erforderligt antal på f'ärgat papper

Vid sarnma t i llfäl le upptages till prövning också an.

och utsändes till valnämnderna, valmansföreningarna, kommunernas

sökan, som utan sökandens vållande inkommit sentida.

styrelser och magistraten . i Mariehamn samt h ålles tillgänglig

Centralnämnden skall härefter förse de godkända kandidatli sto

för allmänheten.

na med löpande ordningBnummer börjande från numme r 2, samt samma

34 §.

stäl la kandidatlistorna i nununerföljd på samma sida av ett bla d ·
och avskilda från varandra genom tydliga linjer.

Denna slutlig

Centralnämnden skall l å ta trycka valsedlar och till varje röst-

Denna förbere -

dande sammanställning mängfaldigas och översändes utan dröjsmål

nirigsområ des valnämnd sända nödigt antal av dem i omslag, som

ti l l alla ombudsmän för valmansf öreningar.

bör tillslutas med centralnämndens . sigill och förses med anteckning om valsedlarnas antal.

33 §.
Den 28 juni eller vid val efter upplösning den tjuguf järde da-

Valsedeln skall vara av standardformat; 148 x 210 mm, och på

gen före valet före dragas och granskas inkomna äl-1 .mälningar om

inre sidan hava en överskrift, vari namne·s vid vilket val den

ändring av redan inlämnad kandidatlista och om valf örbund.

skall användas, samt dessutom en heldragen cirkel, som har en
diameter av 90 mm och som vid hopvikning av sedeln blir oviken.

Kan anmälan icke godkänn as, förfares som i 30 § 2 mom. sagts
och behandlas ändringsförslag vid sammanträde den 3 juli eller

Mitt i Cirkeln bör tydligt utsatt firmas en beteckning fil •••• för

_ ~e/U' To ,,,,cJe
vid :val efter u1Jplösning den Z8"~n före valet.

antecknande av nvJnret på den kandidatlista, för vilken den röstan-

Häreft er

skall med ledning av go

'~{anda

de vill avgiva sin röst.

anmälningar, samman-

Dessutom bör på valsedeln finnas en

ställningen behörigen_ rättas och alla till samma valförbund h ö-

särskild plats för röstande, som . ej godkänner någon av de i den

rande kandidatlistor däri så sammanföras under gemensrun över-

slutliga sanunanstäIJ..ningen

skrift och avskilda. från övriga listor, att förhundet och de kaW
~

Det

pap~er,

uppt~gna

kandidatlistorna. /

som användes för valsedlarna, skall vara vitt och

. må utfå valsedel innan han be±\umi ts valberättigad, så ock att

till beskaffenheten sådant, att det ej äventyrav bevarandet av
valhemligl:l.et.e n, och valsedlarna böra vara så gjorda att det

valman har tillfälle att, under fullt bevarande av valhemligheten

ty d~

i .sin ·valsedel utmärka huru han röstar, och att nödiga tillbehör

:;J_igt f'ramgår, huru de böra hopvikas, och de må icke upptaga

· härför finnas att tillgå.

· . ,_ , ,q,nna t än vad ovan stadgats.

·: ·· N:ämnden skall ock ombesörja, att tillräckligt rymlig plats
invid valrummet finnes anvisad för de valmän, vilka avvakta sin
tur att inkomma i detsamma, och att denna plats vid det klock-

35 §.

slag, då valförrättningen om aftonen skall avbrytas eller avslu-

Den första sörldagen i oktober det år, under vilket tiden av

~ker

tre år från· senaste års landstingsmannaval ·tilländagår, _vidtagei.

tas, varder avstängd.

valförrättning i varje röstningsområde klockan nio på morgonen

nämnden, huruvida platsen skall avstängas.
37 §.

samt fortgår till klockan åtta på aftonen eller iängre, om sådan
befinnes vara nödigt' med :mellantid

av· högst

uppehåll under dagen, ?eror av val-

Inom eller invid vallokal må ej tal

två ti1nmar enligt

hå~las,

ej heller tryckta

eller skrivna upprop anslås eller till de väljande utdelas.

valnämndens bestämmande.

38

Har republikens presid0nt förordnat om nya val,· vidtager val-

Valnämnden äger draga försorg om att den slutliga sammanställ-

förrättningen på första söndagen efter det sextio dagar f örfluti

ningen av kandidatlistorna finnes framlagd till påseende såväl

sedan förordnandet kungjordes, samt fortgår såsom i 1 mom. sagts,

i valrummet som i angränsande rum och förrum.

36 §.

Särskilt bör sam-

manställningen vara anslagen till påseende i vallokalen på den

På valnämnden ankommer att vidtaga alla för förrättningen er-

. plats där röstande inför sin anteckning i valsedeln.

forderliga anordningar.
Särskilt skola. sådana åtgärder vara vidta gna, att icke någon

§.

39

§.

"
Vid landstingsmannaval skall närvara särskild av valnämnden

--

,

.....

,_~<> ~

;

,
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;

~

eller på person, till vars förmån han önskar avgiva sin röst.

antagen person, vilken bör på anhå llan av valman biträda denne

43

vid införande av erforderliga ant e ckningar i välsedeln.
"Bi~trädet

.. Vill rö·stande avgiva sin röst för viss kandidatlista, som

skall samvetsgrant fullgQ..ca valmans anvisning även so

hemlighålla vad han vid valförrättningen erfar.

§.

.. ~ upptagi t.s i den slutliga sammanställningen av kandidatlistor

Bryter han

'

·· :-."'' ,. p~all han i cirkeln på valsedeln tydligt anteckna det nu.1Il1ller,

däremot, straffes såsom tjänsteman för brott i tjänsten.

som kandidatlistan har i sammanstä.TI.ningen.

40 §.

Godkänner röstande icke n ågon av de i sammanställningen

Vid valf örrättningen skall nämndens ordförande omedelbart
innan röstningen börjar visa de närvarande, att valurnan är t om,

upptagna kandidatlistorna, skall han på den särskilda plats, som

samt sedermera öppna det omslag, vari de nämnden tillsända val-

reserverats för s å dant ändamå l på valsedeln, tydligt skriva den
eller de, högst två personers namn, på vilka han önskar rösta,

sedlarna äro insatta.

41

samt deras yrke och boningsort.

§.

44 §.

Röstande utövar sin rösträtt i det röstningsområde, i vars va:
längd han är upptagen.

Röstande, som infört sin anteckning . i valsedeln, skall avlämna

Röstande, som önskar utöva sin rösträ tt,

skall anmäla sig hos valnämnden för att erhålla valsedel, varvid

sedeln hopviken hos valnämnden för avstämpling och inlägga den
avstämplade sedeln i

anteckning därom göres i vallängden.

valurnan~

Valnäm.nden skall övervaka, att valförrättningen för varje

Angående utövande av rösträtt utom hemorten stadgas i §§ 50-

röstandes vidkommande försiggå r som i denna landskapslag är

53.
42

§.

.,

Vid valet äger varje röstande rätt att rösta antingen på karl'
didatlista i den slutliga sammanstä:O..ningen av kandidatlistor

stadgat.
45

§.

Då uppehå ll i valf"örrättningen göres, skall valurnan förseg-

,'

. . ..

'372
las med minst två närvarandes sigill och sättas i säkert förvar.

sättande i

oms lag följan de dag .

48 §.

När förrä::tningen därefter fortsättes, bör nämnden innan

seglingen borttages, förvissa sig om, att sigillen äro obrutna,'
Innan uppehå ll i förrättningen sker eller röstningen förkla1

Vid valf örrättningen föres av en medlem i valnärnnden proto.· ko~l, vari up!Jtages dagen för . förrättningen, de närvarande medlem

avsiutad, skola alla före det i sådant avseende bestämda klo ck-

marna av nämnden, klockslagen, då förrättningen vidtog, uppehå ll

slaget tillstädeskomne valmän äga rätt att rösta. ,

däri skedde och röstningen f örklarades av slutad, antalet av

46

§.

givna valsedlar och av personer, som utövat valrätt, samt tiden

Så snart röstningen avslutats, uttagas de avgivna valsedlarn
ur urnan och räknas oöppnade.

av- ~

Likaledes räknas antalet av de

personer, vilka enligt anteckningarna i vallängden och protokol
let utövat valrätt.

då de i § 46 nämnda omsla g förseglats, varutom de därvid begagnade sigillen avtryckas _i protokollet.
Förrättningen avslutas med protokollets uppläsande och anteckning därå av nämndens ordförande, att protokollet är riktigt,

Samtliga avgivna valsedlar inläggas härefter i hållfast omslag, varå minst två av valnämndens medlemmar så anbringa sina
sigill, att omslaget är omsorgsfullt förseglat.
Å omslaget tecknas sedan till centralnämnden ställd på skri f t

sarnt uppgift om omslagets innehåll.
47

§.

Kan ej räkning av avgivna vasedlar genast ske, förty att tiden är l ångt framskriden, förfares med valurnan så som i § 45
sagts, och verkställes de avgivna valsedlarnas räkning och in-

varefter protokollet insättes i

omsl~g

med. på skrift, ställd till

centralnämnden.
Tryckta blanketter till protokoll tillhandahå llas valnärnnden
genom centralnämndens å tgärd.
49 §.

Ordföranden och en medlem i valnämnden skola, så snart ske ka!ll
personligen till närmaste postanstalt inlämna de i § 47 nänmda v§11
sedlarna samt valprotokollet, vardera under sitt omslag.
6 kap.

fordran med posten. ·
50

§.

51 §.

Valman, som från valnämnden enligt 17 § erhå llit valhandlin'
. ·.· ·•·

1· .

··gar, ifyller sin röstsedel såsom i 43 § är sagt, varefte r han
., .insätter den i valkuvertet, som han förseglar.

På vallängdsut.

Röstning enligt 50 § bör ske tidigast på trettionde dagen f ö.~

·'

re

valet och försändelsen skall överlämnas till befordran med

posten senast valdagen, likväl ej senare än att den kan beräk-

dragets frånsida äger han på därför reserverad plats anteckna )

nas ankomma till centralnämnden senast den fjortonde dagen efter

orsaken till att han utövar sin rösträtt genom postens förmed-

valet.

ling och underteckna denna anteckning.

52 §.

Dessa åtgärder äger

valman företaga i enrum.

Valman, som erhållit valhandlingar enligt 17 § men som val-

Valman bör tillse, att tvenne trovärdiga personer på val-

dagen vistas inom röstningsområdet, må inlämna valhandlingarna

l ängirutdragets frånsida underskriva en försäkran, att den i

till valnämnden, som inför anteckning härom i vallängden, varef-

vallängsutdraget antecknade valmannen för dem uppgivit, att val

ter valmannen äger utöva sin rösträtt på i 41-4-4 §§ stadgat sätt

kuvertet inneh å ller hans röstsedel för ifrå gavarande landst ings
mannaval samt att orsaken till att rösträtten utövas genom pos·
tens förmedling

~r

..

riktig.

Vittnena böra jämväl anteckna .yrke ,

och hhonin:g;sort.

I 1 mom. avsedd

valman är likväl berättigad att utöva sin

rösträtt på i 50 § stadgat sätt om han vid tiden f ör valet är
intagen på sjukhus, kommunalhem eller åldringshem.
fall bör anstaltens läkare

I sådant

eller föreståndare jämte annat

~itt-

På själva valkuvertet f å r inga anteckningar göras.

ne bestyrka valmannens röstning.

Anstaltens läkare eller före-·

Valmannen äger därefter insätta valkuvertet i ytterkuvertet

ståndare, som bestyrkt röstning, är jämväl skyldig, om valmannen

på vilket färdigt tryckts centralnämndens adress, samt förse gla

så önskar, att omhändertaga valf0rsändelsen och ombesörja dess

och frankera detta, varefter försändelsen överlämnas för be-

vidarebefordran till centralnämnden.

53 §.
Enligt 51 § avgiven röst är ogiltig, då valkuvertet saknar

Om grunde_J'.'na föj:'__p_Qstberäkp,;Lngen •.

55 §.

vallai:innens anteckning eller underskrift eller behöriga vitt.... nens v..nderskrifter ävensom om valmannen utövat sin rösträtt ti.
digare eller senare än till.ätet eller om valf örsändelsen

ankon~~

till centralnämnden efter .klockan tio på den femtonde dagen ef
ter valet eller senare.

=_ . ·.: .

Den, vilken uppförts i främsta rummet på kandidatlista,tillkommer en röst och den andra i ordningen en halv röst.
Sammanlagda beloppet av de röster, envar kandidat sålv..nda
erhållit, utgör hans röstetCJ;l.

Då avgiven röst skall förklaras för ogiltig på grund av orsak, som framgår av vallängdsutdraget, skall _detta obrutet

läg~

åt sidan för förvaring med kasserade valsedlar.

§.

Är någon av dem, på vilka valman röstat, icke valbar, gälle
likväl valmannens röst för den ändra pä kandidatlistan uppföräa

Valförsändelse,som ankommer sentida till ce.n tralnämnden,skal
förstöras obruten.

kandidaten.
Valsedel är ogiltig:

54

§.

1) om i valsedel genom anteckning utmärkts flere än en kandi-

Valförsändelserna öppnas vid centralnämndens sammanträde den
femtonde dagen efter valet.

Sedan enligt 53

§

ogiltiga försän-

delser lagts åt sidan, inläggas sruntliga valkuvert i en urna ,
varvid vallängdsutdragen avskilj as.

Då- ::;amt liga valf örsände lse

öppnats, antecknas antalet godkända och kasserade valf'örsändelser i protokollet.

5$

Härefter tömmes urnan och valkuverten öppnal
i

och med valsedlarna förfares såsom/62-74

§§

är stadgat.

datlista;
2) g;m kandidatlistas nummer antecknats så, att det ej tydligt framgår, vilken kandidatlista den avser;
3 ) om kandidatlistans nur.amer skrivits på valsedelns baksida;

4J

9m

valsedel.! f_Qrsetts med den röstandes namn eller med sär-

skilt kännetecken eller däri gjorts annan obehörig anteckning;
5) om .annan än av valnämnd erhållen valsedel använts såsom

företräde framför varandra efter storleken av de jämförelse-

val edel, sant

6 ) om

vals~J61 ~j

förs etts Lls~ ~tW.~ el .

tal, envar av dem enligt §

51

mom. 2 erhållit.

Är någon

kandidat gemensam för två eller flere av de enkla röstgrupperValsedlar, vilka avgivits för samma valmansförenings kandi.
datlista gälla tillsammans såsom en röstgrupp.
Likaså anses valsedlar, med vilka enligt 43 § 2 mom. rö.s ta
på samma personer, s a som en enkel röstgrupp.
58

§.

Kandidaterna inom samma röstgrupp hava företräde framom
varandra efter storleken av de röstetal, vilka de var inom
gruppen enligt

5f

§ erhållit, och anses vara i den härigenom

angivna ordningen av gruppens samtliga valmän uppställda.

na, beutämmes hans plats i ordningsföljden av hans hopräknade
jämförelsetal.
I sålunda bestämd ordnine; skola alla de kandidater för vilka
röster llimom den sammansatta röstgruppen avgivits, anses vara av
gruppens samtliga valmän uppställda, och tilldelas dem förty
nya jämförelsetal, så att den första av kandidaterna till jämf örelsetal erhåller den sammansatta röstgruppens hela valsedelan

tal, den andra -hälften därav, den tredje tredjedelen, den fjärde
fjärdedelen och sä vidare.
60 § . .

· Varje kandidat inom röstgruppen erhaD.er förty, för beEtämmande av företrädet mellan honom och övriga gruppers kandida-

Är någnn kandidat, i anriat fall än i § 59 sagts, gemensam för

ter, ett jämförelsetal, vilket för den främsta i röstgruppen 8}

två eller flere röstgrupper, enkla eller sammansatta, vare samma

lika med gruppens sammanlagda valsedelantal och för den andr a

räknade beloppet av de jämförelsetal han i dem erhållit hans

hälften.

slutliga jämförelsetal.
59 §.

Höra två eller flere röstgrupper till ett valförbund, bilda
de en ·Eammansatt röstgrupp, i vilken deras kandidater tillkoIJllll

Ej må jäm:f örelsetal, som upplrnmmi t genom sammanräkning enligt
mom. 1, likväl överstiga det som skulle tillkommit

kan d ida~,

om alla där avsedda röstgrupper hade utgjort en sammansatt röst-

=
_ .: v 'l1~

-~ ...
~

:

•

"I

·."")'

färda s röste r hopräkna s.
grupp.
64

§.

Härefter förfares på följande sätt: /
·vid lika röstetal eller jämförelsetal avg ör lottning.
a) kandidaterna inom varje enkel rös tgrupp uppskrivas i ord8 kap.
ning efter storleken av sina röstetal, varjämte dem på grund av
Om faststä:I,_lande av yalets utgång och OJD: fullmakts utfä'r d~

58 § 2 mom. tillkommande jämförelseta l utsättas ;

62 §
b) kandidater i nom sammansatt röst grupp uppskrivas i den geSå snart från röstningsområde dess valsedlar till

centralnä~

nom 59 § 1 mom. bestämda ordn.ing samt med de jämförelsetal, som
den inkommit, skola omslagen öppnas och valsedla rna räknas i
uträlmas efter 2 mom. i sagda paragraf;
närvaro av· nämndens samtliga me dler.mnar.
c) har samma kandidat jämförelsetal i två eIBr flera av de
Därefter skola valsedlarna öppnas och ordnas efter de enkl a
s å lunda bildade slutliga grupperna, avföres han från dem alla
röstgrupperna, vilka desamma bilda, samt valsedlarna i varj e
och uppskrives särskilt för sig med slutligt jämförelsetal,
grupp och de i denna uppförda kandidaterna s röster räknas.
efter vad i

61

§ sägs;

Valsedlar, vilka befinnas ogiltiga, läggas åt sidan och ind) samtliga kandidater uppskrivas ånyo efter storleken av sin
sättas sedan i särskilt omslag, som förseglas.
slutliga jämförelsetal med utsättande jämväl av dessa tal.
6-3 §.•.
65

Sedan valsedlarna från varje röstningsområ de ävensom de

§.

gen~

Sedan samtliga kandidate-r - s å lunda ordnats efter storleken av
posten inkomna valsedlarna så räknats och ordnats samt de geno4
sina slutliga. jämförelsetal, förklarar centralnämnden de främst a
dem avgivna rösterna så sammanräknats, som i 62 § sagts, skola
trettio valda, låter samma dag genom anslag i nämndens förrum
alla till samma röstg:i?upp hörande valsedlar från de skilda r ös1
därom tillkännagiva, med uppgift. tillika, . vilka i fall av avningsområ dena sammanföras samt inom varje röstgrupp de där

upp~

gång skola närmast inträda i de valdas ställe, och utfärdar

tinget icke därförinnan blivit upplöst.

fullmakt för envar av de valda.

som landstingsmannafullmakt."

66

§.

Detta intyg gäller så-

Ort och tid.

Vid uppkommen ledighet utfärdar centralnämnden fullmakt åt

Ledighet efter avgången landstingsman fylles främst ur der
enkla röstgrupp, i vilken han blivit vald.

Finnes ej sådan ,

fylles ledigheten ur den sammansatta röstgrupp, i vilken den

den, som jämlikt 66 § skall träda i den avgångnes ställe.

I

sådant fall bör fullmakt vara av följande lydelse:
"Sedan vid landstingsmannaval, som den ••••..••••••.•• för-

enkla :i;,i5stg --uppen:: ingick, av den, iv.ilken näst de. valda erhål

rättats i landskapet Åland, N.N. valts till medlem av landstin-

det högsta jämförelsetalet.

get för tiden från den ••••••••••••••• till den ••••••.•••••••

Kan ledigheten ej heller

på detta sä;tt fyllas, inträder

såvida landstinget icke därförinnan blivit upplöst, men denna

den, vilken hade högsta jämförelsetal bland dem, som tidigare

plats blivit ledig, har enligt 66 § i landskapslagen om lands-

icke förklarats valda.-

tingsmannaval N.N. bosatt •••••••••••••.••• blivit utsedd att

Var den avgångne gemensam för skilda. grupper, fylles le dig
heten pärmas..t ur den röstgru:pp, i vilken han hade högsta jämfö
relsetalet.

efterträda honom såsom medlem av landstinget.
gäller såsom landstingsmannafullmakt. 11

68
67 §.

Ort och tid.

§.

Alla valsedlar skola härpå insättas i omslag, som förseglas

Fullmakt för landstingsman 'skall hava följande lydelse;
"Vid landstingsmannaval, som den

Detta intyg

............. förrätt at s

landskapet Åland, har N. N. bosatt ••••••••••••••••••••••••• . • ,
blivit utsedd till medlem av landstinget för tiden från . den
. . . . . . . . . . . . . . . . . . t 1'll d en . • • • • • • • • • • • • • • • • • • sav1'da 1 a nd ~
0

med centralnämndens och ordförandens sigill och förvaras intill
dess nästföljande va.l försiggåt"j:;.
Samtliga uträkningar skola genomdragas och på enahanda sätt
förseglas samt förvaras såsom bilaga till protokollet.

69 §.

..
r

;

·- .

-~

.

384

.

Då uppehåll i förrättningen sker, skola s8ll1tliga valsedlai·

72

J
1

och uträkningar hållas så förvarade, att icke någon har tillg

C.entralnänmden skall underrätta landshövdingen i landskapet och

till desamm.a.

valn~J?Ilderna

om valets utgång s8ll1t offentliggöra densamm.a och de val

..,; >das jämf ö:r-elsetal i sådan tidning, i vilken landskapsmyndigheternas

70 §.
Vid centralnämndens sammanträden föres protokoll, vari u:pp.
tages dagen för sammanträdet, klockslagen då det vidtog, uppe- ,

förfoganden kungöras.
Därjämte l ä te centralnämnden tillställa envar av de valda hans
fullmakt.

håll skedde och samm.anträdet avslöts, de näFll'arai.""lde medlemma

7 3 §.

s8ll1t besluten, dOck får innehåll av beslut även angivas genom

Vid centralnämndens sammanträden för valsedlars räknande och för

hänvisning till brev eller aiman expedition.

f astställai1de av valets utgång skall ombudsman för valmansf örening

Särskilt .skall .i protokollet upptagas antalet av ogiltiga

äga rätt att närvara.

valseilar i varje röstningsområde.
Protokollet underskrives av sekreteraren och dess riktighet

7 4 §.

Från centralnämnden utgående expeditioner underskrivastå nämndens

bestyrkes av ordföranden.

vägnar av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren.

71 §.

9 kaj?.

Då valets utgång fastställes, skola i protokollet nämnas s·'

)

Om besvär över lands_tingsmannaval.

väl de valda som de, vilka i fall av avgång skola inträda i

75

de valdas ställe.
Envar av dessa upptages med angivande av hans namn, yrke

§.

er

§.

Vill någon överklaga landstingsmannaval, skall han göra de_t genom I

ler syssla och boningsort, ävensom hans röstetal och järnförela

skriftliga besvär, vilka senast på den fjortonde dagen efter den, då

tal.

valets utgång enligt 6S § genom anslag offentliggjordes, före klockan
\

I

tolv på dagen till länsstyrelsen. ingivas.

Inträf fa r i denna landskapslag utsatt annan dag än valdag på

76 §.
Hava

~esvär

helgdag, skall nästföljande helgfria dag gälla som i sådant f'all

över landstingsmaru1aval inkommit, skall länsstyre ls

genast -infordra de upplysningar och f örklaringar, vilka besvären p'
kalla, och sedan ofördröjligen meddela utslag i saken.

77

Infaller valdag på nyårs-, påsk- eller pingstdag, skall första
helgfria dag därefter gälla såsom valdag.

§.

81 §.

Angående offentliggörande av länsstyrelsens utslag och enski ld
I

fastställd dag.

I

sakägares underrättande gäJJe vad i 9 och 11

§§

är stadgat.

I länsstyrelsens utslag må ändring sökas genom besvär hos
högsta f örvaltningsdomstolen.

Denna landskapslag träder omedelbart i kraft och genom densamma
upphäves vallagen för landskapet Åland, utfärdad den 20 augusti

1924 (23/24) jämte däri senare tillkommen ändring.
Har vallängd framlagts i nnan denna landskapslags ikra ftträdande

10 kap.

·. . ,

Särskilda s tadganden.

78 §.

för verkställande av val efter nämnda tidpunkt, skall om vallängdens fastställande och ändringar däri samt besvär över beslut angående vallängden gälla vad tidigare gällande landskapslag stadga de.

Samtliga utgifter för l a ndstingsmannaMal bestridas ur landskape
Ma riehamn den 19 november J956.

medel.

79 §.
Ej må medlem eller suppleant i centralnämnden, ej heller lands·

På landskapsstyrelsens vägnar :
Lantrå d

tingsmannakandidat vara ombudsman för valmansf örening eller valf Ö~
Landskaps sekreterare

bund eller deras ombud.

80 §.

Sundrnan.

