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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e l ~ 

s e s framställning till .Ålands landsting med 

förslag till landskapslag om landstingsval och 

kommunalval. 

Landstinget antog den 1 december 1962 en landskapslag om landstings

val och kommunalval, i vilken stadgandena om dessa val förenhetligats 

bl and annat sä, att valförrättningen liksom valförberedelserna blivit 

gemensamma för båda valen. Landstingets beslut skulle emellertid enligt 

Republikens Presidents beslut den 29 mars 1963 förfalla. Beslutet med-

delades i fö l jande brev: 

nTi ll Ålands l andskaps styrelse . . 

Ålands · landsting har den 1 december 1962 fattat beslut om antagande 

av land skapslag om landstingsval och kommunal val. 

Vid föredragning i statsrådet i dag har Jag, efter att hava inford

rat Högsta domstolens utlåtande i ärendet, över vilket även Ålandsdele

gationen avgivit sitt yttrande, funnit att, jämlikt 7 § l och 2 mom. 

självstyrelselagen för Åland, landstingets medlemmar väljas genom omedel

bara, proportionella och hemliga val, att rösträtten vid dessa val skall 

vara allmän och lika för män och kvinnor, vilka före valäret fyllt tjugo

ett år, samt att rösträtt ej må utövas genom ombud, varjämte åländsk 

hembygdsrätt jämlikt 4 § 1 mom. samma lag utgör förutsättning för röst

~tt vid val till landstinget. Enligt 7 § 3 mom. självstyrelselagen ut

färdas närmare bestämmelser angående valen genom landskapslag. Landstin

get har förty lagstiftningsbefo.genhet på detta område med de begräns

ningar självstyrelselagens nyssnämnda grundläggande stadganden vidhanden

giva. Jämlikt 13 § 1 mom. 3 punkten själ vstyrelselagen tillkommer lands

tinget även lagstiftningsbehörighet angående kommunal vallag i övrigt 

utom att lagstiftningen rörande grundsatsen om allmän och lika rösträtt 

för finsk medborgar~, som uppnått lagstadgad ålder, och lagstiftningen 

angående omedelbara, proportionella och hemliga val jämlikt 11 § 2 mom. 

7 punkten självstyrelselagen är förbehållen rikets lagstiftande organ med 

beaktande av att åländsk hembygdsrätt i 4 § 1 mom. samma lag fastställts 

utgöra en av förutsätiningarna för dylik rösträtt. I landstingsbeslutet 
ingär stadganden, som enligt det ovan anförda äro av rikslagstiftnings

natur. nessutom innehåller beslutet stadganden rörande rättegångsväsendet 

och åligganden för statens myndigheter samt stadganden hörande till lag-

5tiftningen om religionssamfund i vilka ämnen rätten att stifta lag är 

llteslut ande förbehållen rikets lagstiftande organ t samt jämväl stadgan-

den innehållande sådana straffbestämmelser, vflka icke enligt 13 § 1 mom. 
11 Punkten självstyrelselagen underligga landstingets lagstiftningsbehö
~· 

lghet. Jämlikt 14 § 4 mom. s jälvstyrelselagen kan emellertid för vinnande 
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av enhetlighet och överskådlighet bestämmelser av rikslagstiftningsnatur 

upptagas i landskapslag under förutsättning, att de i sak överensstämma 

med motsvarande stadganden i rikets lag. 
De grundläggande stadgandena om proportionella val ingå i 58 § lands

tingsbeslutet. Dessa stadganden överensstämma icke med motsvarande stad

ganden i 90 § l agen den 30 juni 1955 om riksdagsmannaval och 53 § uti 

den i riket gällande kommunala vallagen den 8 maj 1953 . Då rätten att 

stifta lag om pToportionella val i 11 § 2 mom . 7 punkten självstyrelse

lagen för kommunala vals v idkommande uttryckligen förbehållits rikets 

lagstiftande organ och det i 7 § 1 mom. självstyrelselagen ingående stad

gandet, att landstingets medlemmar skola väljas genom proportionella val, 

bör förstås sålunda, att det proportionella valsättet skall förverkligas 

säsom stadgas i lagen om riksdagsmannaval, vilken såvitt angår landstings

val är att anse som motsvarande rikslag, har landstinget genom att upp

taga omförmälda stadganden i landstingsbeslutet överskridit sin lagstift

ningsb.ehörighet. 

Landstingsbeslutets stadganden rörande ändringssökande äro, enär de 

höra till lagstiftningen angående rättegångsväsendet, av riks lagstift

ningsnatur och böra sålunda överensstämma med motsvarande rikslagstift

ning. Så är emellertid icke fallet med stadgande~ i 77 § 6 mom. lands

ningsbeslutet. Enligt sagda moment gäller med avseende å länsstyrelsens 

beslut i ärende angående yrkande på rättelse i vallängd vid nyval efter 

upplösning av landstinget vad i 13 § 2 och 3 mom. landstingsbeslutet 

stadgas. Detta innebär, att länsstyrelsens beslut icke finge överklagas. 

Jämlikt 21 § 6 mom. lagen om riksdagsmannaval äger däremot i motsvarande 

fall sakägare, som mad tanke på lagens tillämpning anser det vara av vikt, 

att länsstyrelsens avgörande drages under Högsta förvaltningsdomstolens 

Prövning, rätt att hos Högsta förvaltningsdomstolen anhålla om fullföljds

tillstånd. Härav följer, att i 77 § 6 mom. landstingsbeslutet hade bort 

intagas hänvisning jämväl till dess 13 § 4 mom. I anseende härtill har 

landstinget även i berörda avseende överskridit sin lagstiftningsbehörig
het. 

På grund av det ovan anförda har Jag med stöd av 14 § 2 mom. själv

styrelselagen för Åland beslutat förordna, att förevarande landskaps

lag skall förfalla; vi lket Landskapsstyrelsen härmed till kännedom med
delas. 

Helsingfors, i Statsrådet den 29 mars 1963. 
R e p u b 1 i k e n s P r e s i d e n t 

Urho Kekkonen 

Justi ti ti..eminister J .O. Söderhjelm." 

I 
11 
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I landstingsbeslutet hade beräkningen av valresultatet reglerats 

'enligt den s.k. uddatalsmetoden, d.v.s. den av kandidaterna inom röst

~ruppen, som erhållit det högsta röstetalet skulle erhålla röstgruppens 

sammanlagda röstetal, den följande 1/3, den därpåföljande 1/5 o .. s.v. 

]enna metod tillämpas icke vid medborgerliga val i riket utan där till

;:lämpas den s.k. d'Hondtska metoden, d.v.s. den första erhåller gruppens 

:hela röstetal, den andra hälften, den tredje tredjedelen o.s.._v. Uppen .... 

barligen bör Republikens Presidents beslut förstås så, att uddatals

etoden för fastställande av valets utgång icke kan anses förenligt med 

roportionellt valsätt i självstyrelselagens mening. Landskapsstyrelsen 

nar därför i föreliggande förslag reglerat fastställandet av valets ut

gång enligt den d 'Hondtska metoden. 
I gällande landskapslag den 23 april 1959 om kommunala val (8/59) 

nfördes en ny typ av kandidatlistor med många kandidater och med mö j

ighet för väljarna att själva påverka ordningsföljden för kandidaterna. 

enna listtyp har kommit till användning vid tvenne kommunalval, åren 

960 och 1963, och synes vid dessa val ha varit ändamålsenlig. D~remot 

en sådan listtyp icke prövad i landstingsval, men man torde med skäl 

na förutsätta, att denna valmetod kan utnyttjas 'på ett fördelaktigt 

'tt också vid dessa val. I varje fall torde nu kunna konstateras, att 

d den nya listtypen följer den fördelen, att man icke av valtaktiska 

.. 1 måste begränsa antalet kandidater för att säkra den lokala repre

entati onen. Valresultatet bör på detta sätt bättre motsvara valmans

ens vilja och den lokala representationen bör genom riktig upplägg

ng av valförberedelserna kunna ordnas lika säkert utan de olägenheter, 

om följer av de nuvarande listtyperna. Det lämpligaste synes vara,att 

almännen kommunvis .uppställer en eller flera kandidatlistor för att pri

. t säkra den lokala representationen, varefter valförbund pålämpligt 

tt bildas för att undvika röstförlust genom att röstetalet på en lista 

pvisar underskott eller överskott i förhållande till det erforderliga 

·stetalet för inval av kandidat. Valförbundens representation kan icke 

ses påverkas härav - den orättvisa, som möjligen kan påvisas i det 

seendet måste vara beroende av tillämpningen av d 'Hondtska metoden. 

Sedan Landstinget antog 1962 års beslut i ämnet, har i riket utfär

ts en ny kommunal vallag den 7 februari 1964 (FFS 49/64). ·. Förelig

de förslag bygger till vissa delar på denna lag, men Landstingets 

slut av år 1962 har blivit bestämmande för grundprinciperna - givet-

s med undantag av principerna för valresultatets fastställande - lik

i huvudsak för den redaktionella utformningen. De båda valen är så

da så långt det är möjligt sammanförda till gemensamma förrättningar, 
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en vid kommunalvalet tillämpade listtypen gäller också för landstings

valet och möjligheterna att rösta utom vallokalen har utsträckts lika 

1ängt som i nämnda landstingsbeslut. 
I samband med detta förslag har landskapsstyrelsen tagit i övervä

ande, om det vore skäl att övergå till fyra års mandattid. I ri.l:cet 
. ·- - ,,_"' .• ~· ,._. ·-·~-- ~:-'! ; l . . . . - • 

gäller denna mandattid för såväl riksdagsmannauppdrag som kommumalfull-

mäktige .• För de lagbestämda kommunala nämnderna är denna mandattid nu

ra normerande. T.ex, skattenämnderna väljas sålunda vartannat år, var

genom två mähdåtperloder motsvarar en mandatperiod för fullmäktige 

'BeskattningsL 8 §). 
övergång till en fyra års mandattid skulle medföra konformitet med 

ikets mandattid, av vilket vissa praktiska fördelar skulle vinnas. Svå

are är att taga ställning till, om denna mandattid i övrigt är att fö

edraga. Vid övergången till fyra års mandattid i riket anfördes som 

käl för densamma, att alltför ofta återkommande allmänna val medföra 

ltrötthet och minska medborgarnas intresse för allmänna angelägenhe

r. Också nyvalda fullmäktiges oerfarenhet och kommunernas kostnader 

'r valen nämndes som omsiäldigheter, som tala för en längre period. De 

esvärliga valförberedelserna och de på sina håll häftiga valstriderna 

ulle inte återkomma lika ofta (Reg.prop. 73/55). Dessutom hänvisades 

11, att fullmäktige i de andra nordiska länderna väljas för fyra års 

d. 

I landskapet medför självstyrelsen, att vi har ett val mera än med

rgarna i riket. Då såväl landstingsvalet som kommunalvalet dessutom 

rrättas vart tredje år~ skulle ändå mera orsak till valtrötthet före-

innas i landskapet. En sammanslagning av dessa val och övergång till 

raårsperioder skulle då medföra, att vi hade allmänna val lika ofta 

m de förekommer i riket. Å andra sidan har just ofta återkommande 

av många betraktats som någonting, som stimulerar intresset för 

deltagandet. Den nuvarande mandattiden medför också sannolikt mindre 

rändringar i landstinget och fullmäktige än en längre mandattid skulle 

föra. Förändringarna inom Landstinget har varit betydande vid de se

ste valen, och man kan räkna me.d, att de vid en förlängning av man
ttiden kan bli ändå större. 

Det finns sålunda synpunkter både för och emot en övergång till fyra 

mandattid. Landskapsstyrelsen har i denna fråga med en viss tvekan 

annat för, att en förlängning av mandattiden borde föreslås, varvid 

igare i landstinget framförda synpunkter beaktats (lagutsk.bet.6/55). 

ta ställningstagande föranleder förslag till ändring av landstings-
- . 

r·~ ....... · .... ·· .. 
* !~ il 

> 
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Detal jmo ti vering. 

1 §. Skulle landstinget upplösas i början av ett valår eller strax -före ett valår så att nyval kommer att förrättas under valåret före 

tidpunkten för ordinarie val, torde det vara ändamålsenligt att ordi

narie val icke förrättas ett sådant år. Mandattiden kommer på detta 

sätt att sträcka sig utöver en fyraårsperiod. 
~ Då valförberedelser och valförrättning är gemensamlUa för .lands

tingsval och kommunalval, måste valet förrättas kommunvis. Kommunerna 

är vid riksdagsval i allmänhet indelade i röstningsområden enligt folk

skoldistrikten, vilket torde vara lämpligt också vid dessa val. I rik~t 

anses det lämpligt med röstningsområd en om 1. 500 - 3. 000 invånare och 

erfarenheterna av valen i Mariehamn, där de största röstningsområdenas 

invånarantal faller inom dessa gränser, stöda denna uppfattning ·. Av geo

grafiska förhållanden följer dock, att många av landskapets röstning3-

områden blir avsevärt mindre till invånarantalet. Centraliseringen av 

folkskolväsendet i landskommunerna kan medföra, att i något fall ett 

folkskoldistrikt måste delas i två röstningsområden, vilket är tillåtet 

enligt lagen om riksdagsmannaval. 

1-Ji: Landskapsstyrelsen anser att ett uttryckligt s~adgande om 

valkretsarna bör ingå i lagen, då valen är sammanförda. 

~ Då c-entr
0

alnämnden för landstingsvalet skall träda i funktion i 

medlet av maj månad, bör densamma utses senast i april. Stadgandet över

ensstämmer i övrigt med gällande vallag (25/57) och med 1962 års beslut. 

2...i:.. Centralnämn.den för kommunalval kunde tänkas utses lika sent 

som centralnämnden för landstingsva]et ... Då likväl kommunerna i _januari 

välja förtroendemän i allmänhe~, torde också valet av centralnämnd kunna 

förrättas vid samma sammanträde. Landskapsstyrelsen föreslår därför, 

att centralnämnden för kommunalvalet skall utses i januari. 

Enligt 65 § 2 mom. landskapslagen om kommunalförvaltning i Mariehamns 

stad (4/61) skall stadsstyrelsen för varje nämnd utse sin ordförande 

eller någon av sina ledamöter att företräda densamma i nämnden. Då det

ta stadgande närmast har avseende på de nämnder, som handha grenar av 

stadens förvaltning~ torde det icke vara nödigt att tillämpa detsamma 

på centralnämnden för kommunalvalet. För landskommunernas del är stadgat 

i 81 § 2 mom~ kommunallagen för landskommunerna (16/56), att kommunal

styrelsen kan utse en representant. Ehuru en sådan representant icke 

kan deltaga i fattande av beslut, synes det, med tanke på att utomståen

de icke får närvara vid sammanträdena annat än vid räknande av valsedlar 

och fastställande av valets utgång, ändamålsenligt att också detta stad
gande icke äger tillämpning vid utseende av centralnämnd. 

I. 
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~ vainämnderna i landskomQunerna torde utses samtidigt med central

' nämnd en, . I , kommuner _, där :Lnde:ining i röstningsomräden icke skett, funge

rar centralnämnden jämväl som valnämnd. 
I Mariehamn har hittills magistraten fungerat som valnämnd. Detta 

har visat sig vara praktiskt med hansyn till, ~tt samtliga förberedan..,.. _ 

de åtgärder på detta sä~t handhavas eentralti FHr - åj1ilva vaii8rrätt

ningen har staden) som vid senaste val varit in_delad i fyra röstnings ;;;;. 

områden, haft särskilda valnämnder och vallokaler för varje röstnings

område. Ehuru i rikets kommunalval dessa uppgifter överf()rts på stads~ 

styrelserna, synes det mest ändamålsenli gt, att magistraten fortsätt-

ningsvis, liksom i riksdagsmannavalet, handhar dessa uppgifter., · 1 

7 §. För a~t säkerställa beslutfört antal medlemmar i central~ och 

valnämnder måste fyllnadsval anordnas. 

~ I rikets nya kommunala vallag har gransknin gen av vallängden 

överförts från valnämnderna till kommunernas styrelser. En sådan centra~, 

lis ering av de förberedande åtgärderna har redan tidigare förekommit i 

Mari ehamn, där magistraten handhaft dessa uppgifter. Det anses också 

ändamålsenligt, att dessa uppgifter i landskommunerna överföras till 

kommunalstyrelserna, medan magisiraten fortsättningsvis kunde handhava 

val uppgifterna i staden. I inbegärda utlåtanden har de flesta kommunal""' 

styrelserna omfattat en sådan ändring. 

10 §. I rikets nya kommunala val lag stadgas, att envar i vallä'ngden 

upptagen skall därom underrättas per post , såvitt hans postadress är 

känd. Landskapsstyrelsen anser detta vara en sådan serviceform från 

samhäll ets sida, som borde införas också hos ·oss. Det är ytterst få 

val män, som infinner sig under kungjord tid för att granska vallängden1 

var av följer, att det först vid själ va valförrättningen observeras,. att 

någon blivit oriktigt utelämnad~ Genom det nu :föreslagna förfarandet 

borde sådana misstag kunna rättas i tid ~ 

11 -- §·. Vallängden skall framläggas till granskning i varje rös tnings

område·, i Marie hamn dock endast i stadshuset. Tiden för fratnläggand et 

för eslås till de sex första vardagarna i april månad. 

14 §. Rätten till ändringssökande överensstämmer med stadgandena i 
1 ~ § rikets kommunala vallag och 17 och 18 §§ lagen om riksdagsmannaval .• 

16 §. I jämförels_e med Landstingets beslut år 1962 föreli gger i denna 

Paragraf den olikhete~, att ett nytt 3 mom. införts. Stadgandet avser 

ett förtydligande av . i:ltaddandena i de två första momenten om vallängdens 
gU tighet vid valförrättningeri. 

11._§_. Då vallängdsutdragen kommer att utfärdas av granskni~gsmyndig
heten·, som bör ha mö jlighet att översända vall ängderna ti 11 röstnings-
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områdena i god tid före valet, bör ansökan om vallängdsutdrag icke 

mottagas senare än dage~ före valet före klockan 12. 

18 §. Landskapsstyrelsen har övervägt begränsning av antalet kandi

dater, som må uppställas på en lista vid kommunalvalet, men då landskaps

styrelsen i annat sammanhang stannat för att föreslå tillåtande av s.k. 

sämjoval, bör det tidigare fastställda maximiantalet kandidater bibehål

las. 
19 §. Vid bildande av valmansförening har i enstaka fall sådana 

misstag skett, som medfört underkäpnande av kandidatlistor. För att 

sådana beklagliga händelser såvitt möjligt skall kunna undvikas, har 

landskapsstyrelsen föreslagit, att formulär för valmansförenings (och 

valförbunds) handlingar skall uppgöras (29 §). 

30 §. Stadgandena om centralnämndernas kungörelser angående vals för 

rättande har sammanförts i denna paragraf. Då dessutom särskilda kun-

1 görelser skall utfärdas enligt 36 §, har innehållet i kungörelserna i 

maj begränsats till det, som i detta skede anses Ili:idigt. 

33 §. I gällande lag om kommunalval är s.k. sämjoval tillåtet, d.v.s. 

om antalet kandidater sammanlagt icke uppgår till mer än antalet full

mäktige eller om blott en kandidatlista inlämnas, förklarar centralnamn

den valförberedelserna avbrutna och de uppställda kandidaterna förklaras 

valda (8/59 28 § 4 mom.). I tidigare förslag till gemensam val lag för 

land s tingsval och kommunalval har landskapsstyrelsen uteslutit denna 

möjlig het, eftersom valförrättning under alla omständigheter måste an

ordnas för la~dstingsvalet. 

Under behandlingen av det nya förslaget har landskapsstyrelsen tagit 

denna fråga ånyo till prövning och funnit, att sämjoval skett i rätt 

mänga kommuner och att i dessa kommuner bibehållande av möjligheten till 

så.dant förfarande är önskvärt. Då den omständigheten, att valförrätt

ning ändå måste hållas för landstingsvalet, icke hindrar sämjoval, men 

däremot möjliggör, att röstning med vallängdsutdrag kan ske också i 

kommunalvalet i en kommun, som har sämjoval, har landskapsstyrelsen an

sett, att sämjoval fortsättnin gsvis kunde tillåtas. Rimligtvis bör kost

naderna för själva valförrättningen i sådant fall helt erläggas av land

skapet, vilket också kan medföra en viss besparing för de kommuner, där 
sämjoval förekommer. 

36 §. Landskapsstyrelsen föreslår, att ce,1tralnämnderna för kommunal

val skall kungöra om valet på kommunala anslagstavlan två veckor före 

Valförrättningen med angivande si.v röstningsområdena och vallokalerna 

i dessa. Avskrift av dessa kungörelser skall samtidigt översändas till 

centralnämnden för landstingsvalet, som en vecka före valet skall in-

I 

I 
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för a en kungöre l s e i en i l andsk ap e t s pridd tidning . I den s i stnämnda 

\. kungörel sen skall samtliga röstningsområden upptagas kommunv i s med an

givande av vallokal erna. På detta sätt räknar l andskapsstyre l sen med 

att allmänheten på ett effektivt sätt blir påmint om valförrättningarna. 

41 §. Ett nytt moment har införts i överensstämmelse med rikets nya 

kommunala vallag angående blind röstandes rätt att anlita av honom ut

sedd person som biträde vid röstning en. 

48 §. Stadgandena om valnämndernas protokoll har utvecklats enligt 

motsvarande stadganden i rikets nya kommunala vallag. 

83 §. Vid nyval av l andstinget bör s.k. poströstnin g i c k e få ske ti

digare än på adertonde dagen före valet. 

84 §. Då landskapsstyrelsen föreslår bib ehållande av rätten till säm

joval i kommunal val et, bör ett stadgande om kostnaderna för v alförrätt

ningen införas, vari stadgas, at t vid säm jova l i kommun .landskapet hel it. 

står för kostnaderna för valförrättni ngen. Centralnämndens i kommunal

valet kostnader bör givetvis också i detta fall erläggas av kommunen . 

I rikets kommunala vallag liksom i lagen om r i ksdagsmannaval gäll er 

fribrevsrätt för de kommunala organ en. Landskapsstyre l sen föreslår infö

rande av ett uttryckligt stadgande härom. 

I övrigt överensstämmer stadgandena i sak med landstingets beslut år 

1962 . 

Med hänvisning till det ovan anförd a får landskapsstyrelsen vördsamt 

I 

\ 

Il 
I 
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:I 
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förelägga Landstinget till antagande nedanstående I 

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

om landsting sval och kommunalval. 

I enlighet med Ålands landstings besiut stadgas~ 
1 kap. 

Allmänna stadganden. 

1 (3, 
" . 

090 

Ordinarie landstingsval och kommunalval förrättas samtidigt det 

år, i denna lag benämnt valår, under vilket tiden av fyra år från se

naste ordinarie val tilländagår. 

Har nyval efter upplösning av landstinget skett under valår före 

tiden för det ordinarie landstingsvalet, förrättas ordinarie landstings

val därnäst under det fjärde året efter nämnda v a l . 

Om nytt kommunalval , kommunalt fyllnadsval och nyval efter upplös

ning av landsting et stadgas i 12 1 13 och 14 kapitlen . 

2 §. 
Val förrättas i varje kommun eller , om kommune n vid förrättande av 

riksdagsmannaval ä r indelad i röstning sområden, i varje sådant område . 

Nytt kommunalval och kommunalt fyllnadsval förrättas dock endast i den 
kommun därom förordnat s• 

Vallokal och nödiga inventarier tillhandahållas i varje r östnings

område av kommunen. Vallokalen skall ligga inom r östningsområ det. Av 

särskild orsak må vallokal likväl förläggas .utom röstningsområdet, så

vida icke valmänne n därigenom tillskyndas oskälig olägenhet . 

3 §. 

Vid landstingsva l utg ör landskapet en valkDets. 

Vid kommunalval utg ör kommun en valkrets. 

2 kap . 

Om valmyndighe ter. · 

4 § ' 

I ) 

11 

I I 

Senast i april månad valåret skall landskapsstyrei~en tillsätta en 

centralnämnd för landstingsvalet, bestående av en ordförande och fyra 

ledamöter , av vilka en förordnas till viceordförande ., -·samt fyra ersä t - I I 

tare . Deras uppdrag fortfar, tili dess ny nämnd utsetts . 
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Centralnämnden sammanträder i Mari ehamn och är beslutför, dä fem 

medlemmar äro närvarande . 

Centralnämnden anställer en sekreterare och nödig personal, 

5 §. 
Fullmäktige i varje kommun utse under valäret i januari månad bland 

kommunens valbara medlemmar en centralnämnd för kommunalvalet, bestä

ende av en ordförande och fyra ledamöter, av vilka en förordnas till 

viceordförande, samt fyra ersättare. 

Centralnämndens uppdrag fortgår till dess ny centraln~mnd blivit 

vald. 

Centralnämnden är beslutför, då fem medlemmar äro närvarande. 

Vad i 81 § 2 mom. landskapslagen om kommunalförvaltning i lands

kommunerna i landskapet Åland (16/56) och 65 § 2 mom. landskapslagen 
. '·· I 

om kommunalförvaltning i Mariehamns stad (4/61) är stadgat om utseende 

av f .öreträdare för kommuns styrelse i nämnd gäller icke centralnämnd. 

6 §. 
I yarje . landskommun utse fullmäktige under valåret i januari månad 

en valnämnd för varje röstningsområde 1 bestående av en ordförande och 

två ledamöter, av vilka en förö t dnas till viceordf8rande, samt minst 

tre ersättare, Är kommun icke indelad i röstningsområden, fungerar den 

kommunala centralnämnden som valnämnd. 

Valnämnds uppdrag fortgår 1 till dess ny valnämnd blivit vald. 

I Mariehamn förordnar magistraten medlemmar och ersättare i val

nämnd i ettvart röstningsområde. 

Valnämnd är beslutför, då tre medlemmar äro närvarande. 

Då centralnämnd fungerar som va lnämnd är den beslutför , då tre med

lemmar äro närvarande. 

7 §. 
Avlider ordförande, ledamot eller ersättare i centralnämnd eller 

valnämnd eller avgår han för laga orsak innan tiden för hans uppdrag 

utgår, skall fyllnadsval förrättas. 

Därest valnämnd under valförrättningen ej ens genom inkallande av 

ersättare blir beslutför, skall centralnämnden bland kommunens valbara 

medlemmar förordna adjungerade medlemmar i valnämnden . 

3 kap. 
Om vall·ängd • 

8 §. 
Vallängd uppgöres av granskning smyndighet, som i landskommun är 

kommunalstyrelsen och i Mariehamn magistraten. 

Såsom underlag för vallängden skall häradsskrivaren under januari 
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månad valåret mot fa~tställd avgift tillställa kommunalstyrelsen i en

var landskommun, en efter by o ch lägenhetsnummer och magistraten i 

Mariehamn en eft,e r stadsdelar och kvarter uppställd förteckning över 

alla enligt före gående års mantalsläng d inom kommunen ·bosatta medbor

gare, vilka åtnju ta åländsk hembygd srätt och vid utgången av det före

gående året uppnå tt 21 års ålder. Förteckningarna uppgöras skilt för 

varje röstningsområde . 

Förutom denna förteckning skall häradsskrivaren för varje på val

året följande år av valperioden uppgöra tilläggsförteckningar, vilka 

envar i enahanda ordning upptager de inom röstningsområdet bosatta per

soner, som åtnjuta åländsk hembygdsrätt och året närmast före det, för 

vilket tilläggsf fu"t eckningen är uppgjord, uppnått 21 års ålder. 

Är omständighet veterlig, som utesluter någon i sådan förteckning 

upptagen person från valrätt, ska ll därom antecknas vid hans namn i 

förteckningen. 

Förteckningarna utskrivas på blankett, som fastställes av landskaps

sty relsen. 

9 §. 
I vallängd skall för varje röstningsområde införas envar, som inne

har åländsk hembygdsrätt och före valårets ingång fyllt 21 år samt vid 
• senast förrättade mantalsskrivn ing upptagits eller bort upp tagas i 

kommunens mantalsläng d såsom bosatt inom röstningsområdet. 

Se dan den i 8 § nämnd a förteckn ing en inkommit, skall gransknings

myndigheten sorgfällig t granska densamma samt däri i nf öra sådana röst

berättigade personer'- som tilläventyrs blivit utelämnade, så ock f rån 

förteckningen utesluta envar, som icke är röstberättigad. 

Person, som icke är mantalsskriven i landskapet , men åtnjuter åländsk 

hembygdsrätt , skall såsom röstberä ttigad i landstingsval antecknas i 

det röstningsområdes vallängd, där han senast före valåret var mantals

skriven. 

Kyrkliga myndigheter, församlingsföreståndare, civilregisterförare, 

mantalsskrivningsmyndigheter, länsmän och stadsfiskalen äro skyldiga 

att lämna granskningsmyndigheterna erforderliga upplysningar, 

Se dan granskningen slutförts skall häradsskrivaren underrättas om 

de ändringar, som vidtagits, jämte grunden för dessa. 

F örteckningen förses härefter med påskrift, att den utg ör röst

ningsområdets vallängd, och underskrives av granskningsmyndigheten. 

10 §. 

Granskningsmyndighet skall inom mars månad översända till envar i 

Vallängden upptag en röstberättigad, vars adress är känd, meddelande 
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om , ·i vilket röstningsområdes vallängd han införts och vi lka uppgif

ter beträffande honom upptagits i vallängden ävensom när och var val

längden för .töstningsområdet är framlagd till granskning samt när öch 

var valförrättningen äger rum~ Meddelandet översändes på ett av land

skapsstyreisen fastställt ,y alkprt, vilket icke rrlå utöver ovannämnda 

uppgifter innehålla annat än anvisning om dess användning och om rät

telse av de fel, som möjligen framgå av kortet . 

11 §. 
Vallängd skall under de sex första vardagarna i april månad vara på 

lämp~igt ställe inom röstningsområdet, i Mariehamn på stadshuset, un

der behörig tillsyn framlagd för granskning, varom bör tillkännagivas 

i den ordning, som för kommunala kungörelser är stadgad. I tillkänna

givandet skall i landskommun även nämnas den person , under vars till

syn vallängd är framlagd. 

Anser någon , att han obehörigen utelämnats ur valläng den eller däri 

antecknats sakna rösträtt, äger han skriftligen eller muntligen fram

ställa yrkande på rättelse hos granskningsmyndigheten vid dess samman

träde den 2 maj eller skriftligen därförinnan. Skriftlig t yrkande på 

rättelse må under den tid vallängden är framlagd lämnas även till den ~ 

under vars uppsikt g ranskningen av vallängden äger rum. 

I 2 mom. avsett yrkande på rättelse må make utan fullmakt framstäl~ 

la på den andra makens vägnar. 

Anser någon, att personer, en eller flera, obehörigen upptagits i 

vallängden som röstberättigade, må han till granskningsmyndigheten se

nast den 20 april före klockan 16 inlämna motiverat skriftlig t yrkande 

på rättelse. 

Yrkande på rättelse må grundas även på sådana på vederbörande per~ 

sons rösträtt inverkande omständigheter, vilka inträffat efter under-

tecknandet av vallängden. 

12 §. 
Avser yrkande persons uteslutning ur vallängden 1 skall gransknings

myndigheten utan dröjsmål meddela den person yrkandet gäller, att han 

är i tillfälle att taga del av yrkandet på angivet ställe och senast 

den 28 april före klockan 16 inkomma med förklaring, vid äventyr att, 

om förklaring icke avgives, ärendet det oaktat avgöres. Delg ivning av 

Yrkande på rättelse inlämnas till posten för befordran i slutet kuvert~ 

varpå mottagarens namn och boningsort äro tecknade , men må ske även 

på annat bevislig t sätt, såframt de t icke förorsakar dröjsmål. Är hans 

boningsort icke känd, anslås meddelandet som om kommunala tillkännagi

vanden är stadgat . 
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13 §. 

094 

De framställda yrkandena på rättelse i vallängden handläggas och 

avgöras av granskningsmyndigheten den 2 maj med början klockan 19. 

Granskningsmyndigheten skall i varje ärende fatta beslut, vilket jämte 

kort motivering ska ll antecknas i protokollet. 

Om gjorda ändringar skall granskningsmyndigheten underrätta härads

skrivaren med angivande av skälen för ändringarna. 

Därest yrkande på rättelse, som av-ses i 11 § 2 mom. förkastas eller 

icke upptages till pr9vning eller yrkande på rättelse, som avses i 

11 § 4 mom., bifalles, och den person, vars rösträtt är i fråga, icke 

är närvarande vid granskningsmyndighetens sammanträde för att höra be

slutet, skall beslutet ofördröjligen delgivas honom på i 12 § stadgat 

sätt medelst protokollsutdrag1 vartill skall fogas besvärsundervisning. 

Granskningsmyndigheten skall även i andra fall på anhållan utgiva 

protokollsutdrag till sakägare angående avgörandet samt till utdraget 

foga besvärsundervisning. 

14 §. 
Den , som icke nöjes åt granskningsmyndighets avgörande i ärende an

gående yrkande på rättelse av vallängden, må söka ändring däri i läns

styrelsen medelst besvärsskrift, som skall riktas till länsstyrelsen 

och tillställas granskningsmyndigheten senast den 12 maj före klockan 

16. Granskningsmyndigheten skall ofördröjligen översända besvärsskrif

ten jämte eget utlåtande och utdrag ur myndighetens protokoll , om så

dant icke fogats till besvären, samt de i ärendet tillkomna handlingar

na till länssstyrelsen. 

Länsstyrelsen skall' meddela sitt beslut till granskningsmyndigheten , 

som omedelbart skal.l kungöra det samt på i 12 § stadgat sätt om beslu

tet underrätta den person , vars rösträtt det rör, och på i 13 § 2 mom. 

nämnt sätt häradsskrivaren. 

I länsstyrelsens utslag må ändring icke sökas. Anser likväl sakäga

re det med tanke på lagens tillämpning vara av vikt, att länsstyrelsens 

avgörande drages under högsta förvaltningsdoms t olens prövning, äger 

han rätt att hos högsta förvaltning sdomstolen anhålla om fullföljds

tillstånd. Ans~kan, som ställes till högsta förvaltningsdomstolen och 

som skall åtföljas av besvärsskriften samt bevis om dagen, då länssty

relsens beslut delgivits på sätt i 2 mom. är stadgat, skall tillstäl

las länsstyrelsen senast den fjortonde dagen från sagda dag före kloc

kan 12. Länsstyrelsen skall översända ansökan jämte avskrift av utsla

get och handlingarna i ärendet jämte eget utlåtande till högsta förvalt

ningsdomstolen. 
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15 §. 
09ä 

Anser häradsskrivaren, att någoh obehörigen utelämnats ur valläng

den eller däri antecknats sakna rösträtt eller vara röstberättigad, 

äge rätt att på tjänstens vägnar enligt 11 § framställa yrkande på rät

telse och i den ordning, som är stadgat i 14 §, söka ändring i gransk

ningsmyndighets beslut. 

16 §. 
Har yrkande på ändring i valläng~en icke inom föreskriven tid fram

ställts hos granskningsmyndighet skall denna i längden teckna intyg, att 

densamma äger laga kraft. 

Har ändringsyrkande framställts, skall granskningsmyndigheten, sedan 

yrkandet avgjorts genom laga kraft vunnet utslag, i vallängden införa 

därav tilläventyrs påkallade ändringar och tillika vid varje ändring 

angiva utslaget, på grund varav den vidtagits, varefter längden förses 

med intyg, att den sålunda ändrad äger laga kraft. 

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

Vallängd ällSes hava vunnit laga kraft utan hinder av att slutlig t be

slut om framställt yrkande på rättelse av vallängd icke givits före 

valdagen eller bringats till granskningsmyndighets kännedom. Persont 

som förelägger valnämnden besvärsmyndighets beslut, som vunnit laga 

kraft och enligt vilket han är röstberättigad, skall dock tillåtas 

rösta. 

17 §. 
Granskningsmyndighet skall, då anhållan härom av röstberättigad el

ler dennes lagligen befullmäktigade ombud framställts senast klockan 

12 dagen före den första valdagen, till röstberättigad, för vars vid

kommande vallängd vunnit laga kraft, utfärda två med ordningsnummer 

och valkuvert försedda utdrag, ett för vartdera valet, av vilka fram

går, att hans namn finnes upptaget i vallängden. Utdragen skola utgi

vas utan avgift och åtföljas av valsedlar och ytterkuvert samt såvitt 

möjligt av slutlig sammanställning av kandidatlistorna för vartdera 

valet. 

Vallängdsutdrag underskrives av den granskningsmyndigheten därtill 

förordnat och förses med granskningsmyndighetens stämpel. 

Den, som önskar erhålla vallängdsutdrag med posten, skall i franke

rat brev insända en av honom underskriven anhållan därom till gransk

ningsmyndigheten och däri tydligt uppgiva sitt fullständiga namn, yrke 

eller befattning, födelsedatum, postadress och mantalsskrivning sort 

för det år, på vars mantalsskrivning vallängden grundar sig , varvid 

utöver kommunens namn även gata och gatunummer eller by och läg enhets 

I 1 
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namn och numme r skola uppg i vas . Gr anskningsmyndigheten skall , såvitt 

det kan ske före valdagen , tillsända röstberättigad begärt utdrag jäm

te valsedel och ytterkuvert samt sammanställning av kandidatlistorna 

utan lösen i rekommenderad försändelse eller genom postens förmedling 

meddela honom, varför begärt utdrag ej kan sändas. Är den röstberätti

gade utomlands, sändas valhandlingarna till hans lagligen befullmäkti

gade ombud i hemlandet under den adress denne uppgivit. 

I vallängden skall invid den röstberättigades namn antecknas det ut

givna utdragets nummer . 

Blanketter för v allängdsutdrag, valkuvert och ytterkuvert f a ststäl

las av landskapsstyrelsen , som också tillhandahåller granskning smyndig

heterna desamma. 

4 kap. 

Om valmansföreningar och valförbund. 

18 §. 
Hava valmän genom en av dem undertecknad skrift sammanslutit sig för 

visst val samt i skriften nämnt de n eller de personer, om vilkas väljan-

de de enats, vare sådan valmansf örening berättigad att hos centralnämn-

den för valet anhålla, att föreningens kandidatlista offentligg öres och 

införes i sammanstäl:h.ningen av kandidatlistor för valet . 

Pä kandidatlist a f ör landfstingsva l må kandidaternas antal i cke upp

gå till mer än en tiondedel av antalet medlemmar i valmansf öreningen , 

ej heller överstiga tio. 

På kandidatlist a för kommunalval må kandidaternas antal icke uppgå 

till mer än en tredjedel av antalet medlemmar i valmansföreningen, ej 

heller överstiga antalet fullmäktige, som skall väljas, med mer än hälf

ten. 

Samma person må i cke underteckna flera än en i 1 mom. nämnd skrift 

för vartdera v alet. Har samma person anslutit sig till två eller flera 

valmansf öreningar för samma val, skall centralnämnden avlägsna hans ' un

derskrift såsom ogiltig från samtliga skrifter i valet. 

Kandidat må icke v ara medlem av sin valmansförening . 

19 § . 
Handling , varigenom valmansförening bildas, skall vara dagtecknad 

och innehålla bemyndigande för en av föreningens medlemmar att vara 

dess ombudsman och för en annan medlem att vara dennes ersättare. Hand

lingen må även innehålla bemyndigande för ombudsman att för föreningens 

räkning ingå valförbund. Såväl handlingen som den närslutna kandidat

listan bör tydligt upptaga namnen på den eller de personer , vilka upp

ställas som kandidater, deras stånd, yrke eller syssla och boningsort. 

_ ... _____ _ 
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~ Likaså skall namn och stånd, yrke eller syssla samt boningsort för om

budsmannen och hans ersättare angivas i handlingen. Handlingen skall 

underskrivas av samtliga medlemmar i valmansföreningen med angivande av 

deras stånd, yrke eller· syssla samt boningsort. 

Kandidatlista må icke upptaga andra anteckningar, såvida de icke 

äro nödvändiga för klarläggande av kandidats identitet. 

20 §. 
Anhällan om offentliggörande av valmansf örenings kandidatlista g öres 

på föreningens vägnar skriftligen av ombudsmannen. 

Ansc5kningen skall ätföljas av den handling, varigenom va1mansföre

ningen bildats, och innehålla ombudsmannens försäkran, att de personer, 

vilka bilda valmansf öreningen, egenhändigt undertecknat handlingen och 

äro röstberättigade. Har valmansföreningen bildats för landstingsvalet, 

skall dessutom de föreslagna kandidaternas skriftliga medgivande bi-

fogas. 

Ombudsmannens egenhändiga namnteckning på ansökningen skall vara be

styrkt av två vittnen med angivande av deras yrke och hemvist , 

Har ombudsman uppsåtligen eller av vårdslöshet intygat·, vad icke är 

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

i tjänsten. 

21 §. 
Ansökan om offentliggörande av valmansf örenings kandidatlista skall 

ombudsmannen eller av honom befullmäktigad person inlämna till central

nämnden inom maj månad. 

Hava handlingarna inlämnats till postbefordr~n så tidigt, att de in

om föreskriven tid hade bort inkomma till centralnämnden, skall kandidat

listan icke utelämnas från sammanställningen av kandidatlistorna , så

vitt ansökningen kan granskas vid centralnämndens sammanträde den 8 juni. 

22 §. 
Avlider på valmansf örenings kandidatlista upptagen person eller be

finnes han icke mera valbar, bör ombudsmannen eller på hans anmälan 

centralnämnden utstryka kandida tens namn från listan. 

Inom i 24 § 2 mom. stadgad tid må ombudsmannen ersätta honom med ny 
kandidat. 

23 §. 
Har en persons namn upptagits på två eller flera kandidatlistor för 

samma val, äger han rätt att få sitt namn avlägsnat från alla listor 

utom en, vid landsting sval likväl icke från lista, där han skriftligen 

samtyckt till att vara valmansföreningens kandidat. 

Önskar valmansförening, emedan dess kandidat jämväl upptagits på an-
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nan valmansf örenings kandidatlista, avlägsna hans namn från sin lista 

eller införa ett nytt namn i stället, äger föreningen rätt därtill. 

Har ombudsman i den skrift, genom vilken valmansförening bildats, 

icke uttryckligen bemyndigats att besluta om i 2 mom. avsedd åtgärd, 

må densamma företagas endast på grund av sådan dagtecknad skriftlig 

förklaring, som underskrivits av mer än hälften av medlemmarna i val

mansföreningen och vari ingår ombudsmannens försäkran, att underskrif

terna äro egenhändiga. 

Finner centralnämnd vid det sammanträde, som hålles den 11 juni, 

att kandidat då förekommer på flera än en kandidatlista, äger den genom 

lottning avlägsna kandidatens namn från alla listor utom en. 

24 §. 
Yrkande, som avses i 23 § 1 mom., skall framställas skriftligen 

hos centralnämnden senast den 8 juni före klockan 12. 

Meddelande om ändring av valmansf örenings kandidatlista i de uti 

22 § 2 mom. och 23 § 2 mom. avsedda fallen skall av ombudsman skrift

ligen tillställas centralnämnden senast den 11 juni före klockan 12. 

lsyftar meddelandet i 23 § 2 mom. avsett fall, skall meddelandet åtföl

jas av i 23 § 3 mom. nämnd förklaring 1 där sådant är erforderligt. 

25 §. 
Vilja två eller flera valmansf öreningar samverka med varandra för 

valet, äga de rätt att sammansluta sig till ett valförbund. 

Den skriftliga överenskommelsen om bildande av valf örbund inlämnas 

till centralnämnden av den för valf örbundet utsedda ombudsmannen person

ligen eller genom befullmäktigat ombud. Ans9kningar om godkännande av 

valförbund inlämnas senast den 27 juni. 

Ej må sammanlagda antalet av ett valf örbunds kandidater uppgå till 

mer än tre gånger antalet personer, som vid valet skola väljas, 

26 §. 
I överenskommelse om bildande av valf örbund skall upptagas ordnings

numret för föreningarnas kandidatlistor vid envar ombudsmans underskrift. 

överenskommelsen skall jämväl innehålla bemyndigande för en av under

tecknarna att vara valf örbundets ombudsman och för en annan att vara 

hans ersättare. I överenskommelsen må ock föreslås, att i dBn slutliga 

sammanställningen av kandidatlistor intages en gemensam beteckning för 

valförbundet 1 varom dock centralnämnden äger slutligt bestämma. 

27 §. 
Valmansförening må icke ansluta sig till flera än ett valförbund. 

Valförbund må icke ingå förbund sinsemellan. 
Sedan valförbund mellan valmansföreningarcanmälts, kan i de kandidat-
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listor, vilka upptagas i förklaringen om förbundets bildahde 1 endast 

sådan ändring vidtagas, som nämnes i 22 § 1 mom. 

Anmälan om ändring av valf örbund må göras senast den 2 juli på sätt 

34 § 2 mom. stadgar. 

28 §. 
Ej må medlem av eller ersättare i centralnämnden~ ej heller veder

börligen uppställd kandidat vara ombudsman för valmansf örening eller 

valförbund eller deras ersättare eller ombud. 

29 ~. 

Handlingar rörande bildande av valmansf örening och valf örbund skola 

avfattas enligt av landskapsstyrelsen fastställda formulär. 

5 kap. 
Om centralnämnds förberedande åtgärder för valet. 

30 §. 
Centralnämnd sammanträder första gången på ordförandens kallelse se

nast den 15 maj för att antaga sekreterare samt för att fatta beslut 

om kungörelse angående den av centralnämnden befullmäktigade person~ 

till vilken till valet hörande handlingar skola inlämnas, samt när och 

var detta skall ske. 

Centralnämnd för kommunalval skall dessutom samtidigt kungöra om 

tiden för valförrättningen samt det antal fullmäktige, som vid valet 

sko.la väljas. 

Centralnämnds kungörelse skall, ofördröjligen-'o:ffentliggöras såsom 

om kommunala kungörelser är stadgat samt anslås i centralnämnds sam

lingsrum. 

31 §. 
Den 1 juni föredrages för granskning och förses med ordningsnummer 

i romerska siffror de ansökningar, som inkommit från valmansföreningar .. 

Finnes ansökan icke vara behörigen gjord eller valmansförening icke 

lagligen bildad, skall centralnämnden meddela ombudsmannen, att ansök

ningen förkastats och uppgiva skälen för avslaget. Tillika böra hand

lingarna återställas till ombudsmannen. Var orsaken till avslaget den, 

att ansökan icke varit behörigen gjord eller valmansförening icke lag

ligen bildad eller kandidat icke valbar 1 vare ombudsmannen befogad att 

före den 11 juni klockan 12 ånyo inlämna handlingarna, behörigen rätta

de. Dock må rättelse icke äga rum i det fall, a) att den skrift, var

igenom valmansförening bildats, ej är undertecknad av erforderligt an

tal valberättigade medlemmar9 b) att den person, som inlämnat ansök

ningen, icke är behörig att företräda föreningen9 samt c) att ansöknin

gen inlämnats sentida eller inkommit i annan än härför stadgad ordning. 
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De godkända kandidatlistorna bringas till allmänhetens kännedom ge

nom tillkännagivande, som anslås i centralnämnds samlingsrum och på 

kommunernas anslagstavlor. 

32 §. 
Den 8 juni behandlar centralnämnd ansökningar, som avse i 23 § 1 mom. 

nämnd ändring i valmansf örenings kandidatlista. Innan ärendet upptages 

till slutlig prövning, skall valmansföreningens ombudsman beredas till

fälle att däri bliva hörd. Likaledes upptagas vid samma sammanträde 

till behandling de i 21 § 2 mom .• avsedda ans~kningar 1 vilka utan sökan
dens förskyllan inkommit sentida. 

33 §. 
Den 11 juni behandlar centralnämnd i 23 § 2 och 3 mom. nämnda ansök

ningar samt med anledning av 31 § 2 mom. inlämnade rättade handlingar. 

Företages lottdragning enligt 23 § 4 mom. bör de berörda valmansföre

ningarnas ombudsmän beredas tillfälle att närvara. 

Centralnämnd skall härefter sammanställa kandidatlistorna i nummer

följd på samma sida av ett blad och avskilda från varandra genom tyd

liga linjer, Denna förberedande sammanställning mångfaldigas och över

sändes utan dröjsmål till ombudsmännen för valmansföreningarna. 

Är antalet i kommunalval uppställda kandidater i de godkända kandi

datlistorna högst lika stort som antalet fullmäktige, som skola utses, 

eller har blott en kandidatlista inlämnats, verkställes icke valförrätt

ning för kommunalvalet, utan centralnämnden förklarar vid sammanträde, 

som avses i 54 §,de uppställda kandidaterna valda. Finnes blott en god

känd lista, upptagande flera namn än antalet fullmäktige, som skola väl

jas, utses vid samma sammanträde föreskrivet antal valda till fullmäkti

ge i den ordning de blivit uppställda på listan, medan återstående kan

didater förklaras valda till ersättare. I dessa fall förfalla vidare åt

gärder för valförrättningen för kommunalvalet. Om valförrättningens in

ställande skall centralnämnden dock omedelbart underrätta kommunalsty

relsen och kungnra såsom om kommunala tillkännagivanden i kommunen är 

stadgat. 

Är sammanlagda antalet uppställda kandidater i kommunalt val mindre 

än det antal fullmäktige, som skola väljas, skall centralnämnden anmäla 

härom till landskapsstyrelsen, som, om skäl därtill anses föreligga, 

förordnar om verkställande av fyllnadsval. De valda skola dock utöva 

sina uppdrag redan före fyllnadsvalet, om de uppgå till två tredjedelar 

av det föreskrivna antalet fullmäktige. 

34 ~. 
Den 28 juni föredragas och granskas inkomna ansökningar om valförbund. 
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Finnas dessa icke vara behörigen avfattade eller valf ö.rbundet eljest 

icke lagligen bildat, eltall centralnäm:hden utan dröjsmål- .~kriftligen 

meddela val±"örbundet s ombudsman atlt v:alf'örbundgt ~ller vi~s ·:'.valmansfö-
.-~ r 

renings ansl.u-t:p.ing till detsamma ej kunnat godkähha:s ·s anrtl Pl'pgiva skä-

len för avslaget. De felaktigheter, som föranlett a\lls'lå.iget ·~ kunna se

nast pä fjärde dagen därefter rättas genom åtgärd av ombudsmannen. 

Dock må rättelse icke äga rum i det fall, a) att överenskommelse, var .... 

igenom valf örbund bildats, icke undertecknats av vederbörande valmans 

förenings ombudsman; b) att beslut av valmansfurening om anslutning 

till valf örbund eller bemyndigande för vissa personer att på föreningens 

vägnar besluta härom icke undertecknats av föreningens samtliga medlem

mar; c) att obehöriga personer deltagit i beslutet om valfurbundets 

bildande ; d) att dGn person1 som inlämnat handlingarna, icke är behö

rig att företräda valförbundet; ävensom e) att handlingarna inlämnats 

sentida e l ler i snnan än härför stadgad ordning. 

De av valmansföreningarna bildade . valförbundens inbördet3 ?rdning på 

samma,nställningen av kandidatlistorna 'bestämmes genom lottdragning .• 

Härefter fö:r:ses samtliga kandidater med löpande ordningsnummer i ara

biska siffror börjande med nummer 2 för den första kandidaten på första 

listan i första valförbundet. 

Alla kandidatlistor, envar jämte sin och kandidaternas ordningsnum

mer, skbla utan dröjsmäl tryckas tillsammans på samma sida av papperet, 

ordnade sälunda, att till samma valf örbund hörande kanqidatlistor upp

ställas under gemensam beteckning i nummerföljd uppifråtjhedåt eller, 

ifall kandidatlistorna på grund av sitt antal måste ordnas i två eller 

flera spalter bredvid varandra; i racl.cr från vänster till höger och av

sk:LLjas frän övriga listor- så, att det tydligt framgär, vilka kandidat 

listor som höra till respektive valf~~btind. Godkänner icke centralnämn

den beteckning, som vid valförbi.lndets ingäende föreslagits för detsamma , 

eller har förslag därom icke framställts, skall nämnden bestämma en be

teckning, som blott angiver valförbundets ordning i sammanställningen. 

Denna slutliga sammanställning tryckes i erforderligt antal och ut 

sändes till valnämnderna, valmansföreningarna, kommunernas styrelser 

och magistraten i Mariehamn samt hålles tillgänglig för allmänheten. 

35 § . 
Centralnämnden skall låta trycka valsedlar och till varje röstnings

områdes valnämnd sända nödigt antal av dem i omslag, som bör til1slu

tas med centralnämndens sigill och förses med anteckning om valse-dlar-
4 bl: ,-r' 

nas antal. 

Valsedeln skall hava ett standardformat av 148 x 210 mm och på inre 
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sidan vara försedd med överskrift, vari nämnes vid vilket val den skall 

användas, samt dessutom en heldragen cirkel, som har en diameter av 90 

mm och som vid hopvikning av sedeln blir ovikt. Mitt i cirkeln bör tyd

ligt utsatt finnas en beteckning N:o ••• för antecknande av numret på 

den kandidat, för vilken den röstande vill avgiva sin röst. Dessutom 

bör på valsedeln finnas en särskild plats för röstande, som ej godkän

ner någon av de i den slutliga sammanställningen upptagna kandidatlis

torna. 

Det papper, som användes för valsedlarna, skall för landstingsvalet 

vara vitt och för kommunalval~grönt samt till beskaffenheten sådant, 

att det icke äventyrar bevarandet av valhemligheten. Valsedlarna böra 

vara så gjorda1 att det tydligt framgår 1 huru de böra hopvikas 1 och 

icke upptaga annat än vad ovan stadgats. 

36 §. 
Två vecknr före valet skall centralnämnd för kommunalval kungöra om 

valförrättningen genom anslag på den kommunala anslagstavlan. I kungö

relsen skall angivas kommunens indelning i röstningsområden och var 

vallokalen i varje röstningsområde är belägen. En avskrift av denna kun

görelse skall samtidigt översändas till centralnämnden för landstings

valet. 

En vecka före valet skall centralnämnden för landstingsvalet kungöra 

om valförrättningen i en i landskapet spridd tidning. I kungörelsen 

skall nämnas kommunvis samtliga röstningsområden och de vallokaler, som 

fastställts för dem. 

6 kap. 

Om valförrättning. 

37 §. 
Den första lördagen i september det år, då ordinarie val skola för

rättas, börjar valförrättningen i varje röstningsområde klockan 12 samt 

fortgår utan uppehåll till klockan 20. Förrättningen fortsättes följande 

dag under samma tid. 

38 §. 
På valnämnden ankommer att vidtaga alla för förrättningen erforder

liga anordningar och anställa nödigt antal valbiträden. Till valbiträ

de må icke utses person, som är uppställd som kandidat i någotdera va
let. 

Särskilt skola sådana åtgärder vara vidtagna, att icke någon må utfå 

Valsedel, förrän han befunnits rörstberättigad, så ock att valman har 

tillfälle att under fullt bevarande av valhemligheten i sin valsedel 

utmärka, huru han röstar, och att nödiga tillbehör härför och valskärm 

~innas att tillgå. 
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Nämnden skall ock ombesörja , att tillräckligt rymlig plats invid 

valrummet finnes anvisad för de valmän, vilka avvakta sin tur att in

komma i detsamma, och att den;!'.la plats stänges vid det klockslag1 då 

valförrättningen skall avbrytas eller avslutas. 

39 ~ . 

Inom eller invid vallokal må ej hållas tal, ej heller anslås eller 

utdelas tryckta eller skrivna upprop till de väljande. 

De tillstädeskomna skola iakttaga de bestämmelser, som valnämnden 

:prövar erforderligt utfärda för upprätthällande av ordningen och tryg

gande av valförrättningens ostörda förlopp . 

40 § . 
Valnämnden äger draga försorg om att den slutliga sammanställningen 

av kandidatlistorna för vartdera valet finnes framlagd till påseende 

såväl i valrummet som i angränsande rum och förrum. Särskilt böra sam

manställning~rna vara anslagna till päseende i vallokalen på den plats, 

där röstande inför sin anteckning i valsedeln. 

41 §. 
Vid valförrättningen skall valbiträde på anhållan av valman biträda 

denne vid . införande av erforderliga anteckningar i valsedeln. 

Blind röstande må vid införande av anteckning på valsedel anlita av 

honom utsedd person. 

Biträdet skall samvetsgrant fullgöra valmans anvisningar ävensom hem

lighålla vad han vid valförrättningen erfar. Bryter han däremot 1 straf

fes såsom tjänstema:iför brott i tjänsten. 

42 §. 
Vid valförrättningen skall nämndens ordförande omedelbart ~ innan 

röstningen börjar på första valdagen., visa de närvarande, att valurnan 

är tom, samt därefter öppna de omslag, vari de nämnden tillsända val

sedlarna äro insatta. 

43 §. 
Valman utövar sin rösträtt i det röstningsområde, i vars vallängd 

han är upptagen. Valman, som önskar utöva sin rösträtt, skall anmäla 

sig hos valnämnden för att erhålla valsedel, varvid anteckning därom 

göres i vallängden. 

Valman är tillåtet att utöva sin rösträtt annorstädes såsom i 7 kap. 

är stadgat. 

44 §. 
Vid valet äger varje röstande rätt att rösta antingen på kandidat 

i den slutliga sammanställningen av kandidatlistor eller pä annan per

son, till vars förmån han önskar avgiva sin röst. 
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Vill röstande avgiva sin röst för viss kandidat, som upptagits i den 

slutliga sammanställningen av kandidatlistor, skall han i rirkeln på val

sedeln tydligt anteckna det nummer, som kandidaten har i sammanställningen 

Godkänner röstande icke någon av de i sammanställningen upptagna kan

didaterna1 skall han pä den särskilda plats, som reser:Verats på valsedeln 

för sådant ändamål, tydligt skriva den persons namn, på vilke,n han önskar 

rösta, samt personens yrke och boningsort. Anteckningen må göras innanför 

valskärm sä, att valhemligheten bevaras. 
45 §. 

Röst·and:e-t som infört · sin anteckning i valsedeln, skall avlämna sedeln 

hopvi~t hos valnämnden för avstämpling och inlägga den avstämplade se

deln i valurnan. 
Vid valen användes av landskaps~styrelsen fastställd stämpel. 

Valnämnden skall övervaka, att valf örrättningen försiggår som i denna 

landskapslag är stadgat. 
46 §. 

Innan röstningen pä valdag förklaras avslutad, s~ola alla före klockan 

20 tillstädeskomna valmän beredas tillfälle att rösta. 

Då röstningen första valdagen förklaras avslutad, så ock om uppehåll 

i valf örrättningen annars f örekommer 1 skola alla valet berörande handlin

gar , valstämpeln ävensom alla oanvända valsedlar inläggas i valurnan; 

som förseglas. 
47 §. 

Sedan valnämndens ordförande förklarat valf örrättningen avslutad, ut

tagas de avgivna valsedlarna omedelbart ur valurnan. Valsedlarna för 

landstingsvalet och kommunalvalet särskiljas och räknas, likaså antale-t 

:personer, vilka enligt anteckningarna i vallängden och i valprotokollet 

i vartdera valet hava utövat sin rösträtt. 

Valsedlarna öppnas därefter och granskas. De valsedlar, vilka skola 

anses ogiltiga, avskiljas i en särskild grupp. De återstående valsedlarna 

ordnas sålunda, att till en särskild grupp avsättas de för varje upp

ställd kandidat avgivna sedlarna samt de sedlar1 pä vilka den röstande 

själv skrivit sin kandidats namn. Antalet valsedlar i varje grupp räknas , 

Samtliga valsedlar inläggas därefter ordnade i grupper i hållbara 

omslag, som omsorgsfullt förseglas med ordförandens sigill. På omslaget 

skrives vederbörande centralnämnds adress; försändelsernas innehåll och 

avsändare. Försändelserna avsändas till vederbörande centralnämnd på 

snabbaste sätt. 

Ombudsman för valman.sförening eller valförbund eller av valförbunds 

ombudsman för varje valnämnd särskilt skriftligen befullmäktigad person 

äger rätt att närvara vid detta tillfälle. 
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... O"' l a 

Vid valförrättningen föres av valnämnden protokoll, särskilt för 

landstingsvalet och kommunal:valet. 1 protokollet skall upptagas dageh 

för förrättningen, de närvarande medlemmarna i valnämnden, de av nämn

den utsedda valbiträdena, klockslagen 1 då röstningen begynte och av4 

brott i densamma ägde rum samt valf örrättningen förklarades avslutad* 

de personer, som utövat rösträtt med vallängdsutdrag och vilka av dem, 

som tillhöra annan kommun, antalet personer, som utövat rösträtt, to

talantalet avgivna valsedlar och deras antal i envar av de grupper, i 

vilka valsedlarna enligt 47 § grupperats, samt tiden, då valsedlarna 

inlades i omslag. Till valnämnden avlämnade vallängdsutdrag skola fo

gas vid protokollet. Det vid valet begagnaate sigillet avtryckes i pro

tokol:f.et. 

I protokollet antecknas jämväl, huruvida i 47 § 4 mom. avsedda per

soner närvarit vid ordnandet och räkningen av valsedlarna. Har av val

förbunds ombudsman befullmäktigad person varit närvarande, skall den 

handling, som utvisar befullmäktigandet, fogas vid protokollet. 

Förrättningen avslutas med protokollens uppläsande och underteck

nande, varefter protokollen insättas i särskilda omslag, adresserade 

till vederbörande centralnämnd, dit försändelserna sändas på snabbaste 

sätt. 

Närmare anvisningar angående protokollföringen meddelas av land-' 

skapsstyrelsen, som även fastställer protokollsformulär. Tryckta blan

ketter till protokollet tillhandahållas valnämnderna av vederböranffie 

centralnämnder. 

Vallängderna överlämnas till förvaring hos kommunalstyrelsen, i 

Mariehamn hos magistraten. 

7 kap. 

Om röstning med vallängdsutdrag:_ . 

49 § . 
Valman, som erhållit valhandlingar såsom i 18 § stadgas, men som på 

valdag vistas inom sitt röstningsområde, må inlämna valhandlingarna 

till valnämnden, som inför anteckning härom i vallängden, varefter val

mannen äger ·utöva sin rösträtt på i 43-45 §§ stadgat sätt. 

Befinner sig valman på valdag i annat röstningsområde i landskapet, 

skall han inlämna valhandlingarna till valnämnden, som, ifall valhand

lingarna äro i sin ordning, utgiver valsedel, varefter valmannen ut

övar ·sin rösträtt såsom i 1 mom. är sagt. 

\ 
50 §. 

Valman, som vårdas i sjukhus eller på sjukavdelning i vårdhem inom 
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l andskapet, dock ej patient på s innessjukhu s , må pä . v a ldag utöva sin 

r östrätt . genom förmedl i ng av posten , såsom i 51 och 5~ §§ stadga s. 

Valman, som på va ldag vi s tas u tom land skapet e l ler. $om för t j änst 
,( ' - ' ' ' - i 

eller yr ke sµit;Q:xn;ljng · i clte:· lt:0in u töva s i n :röstrti't; t'r p~ · va;j'dag, mä före el-

l er på ~ä~a-ä:ig UtöV-a :sin :f'tl s trätt genom förme Q.;U.pg fJ//-posten , såsom i 

51 och ~e §~ :st a:dgae \ 
'51 § . 

Skall valman utöva sin rösträtt genom förmedling av posten t äger 

han ifylla valhandlingarna medföljande valsedel, som insättes i val

kuvert , som han förseglar. På vallängdsutdragets frånsi da skall han på 
' 

därför reserverad plats anteckna orsaken ti l l att han utövar sin rö~t

rätt genom postens förmed l ing, tidpunkten och vistelseorten samt be

kräfta detta med sin namnteckning. 

Valman , som utövar sin rö~trätt inom landskapet med stöd av 5 0 §l E!· .. , 
' -

1 mo.m . eller .. duto,m landskapedt ~ på otrt. i .Il.riket eller i :qägot q.y de nor-
e.LLer ·omoor __:g_a rartyg me nffinor i ni:Lgot av de nordiäka l anderna , 

di ska länderna/ skall tillse, att två trovärdiga persone r på vallangds-

utdragets frånsida bestyrka riktigheten av hans namnteckning . Vittnena 

böra jämväl anteckna yrke och boningsort. 

Utövar valman sin rösträtt annor s tädes utomlands än i 2 mom. är sagt , 

skall han låta finsk konsulär myndighet eller notarius publicus på or

t en intyga pä vallängdsutdragets frånsida, med angivande av dag och 

ort för intygets meddelande , att han egenhändigt undertecknat i 1 mom. 

nämnda bekräftelse . 

52 §. 
Valkuvertet jämte vidhängande vallängdsutdrag insättes i det t ill 

vederbörande centralnämnd adresserade ytterkuvertet och öv er l ämnas till 

befordran med posten , i det fall , som avses i 50 § 1 mom. senast på 

nästföljande söckendag . 

Röstning enligt 50 § 2 mom. får sk~ tidigast på trettionde dagen 

fö~e valet . Försände lsen skall 8verlämnas till befordran med posten 

senast på andra valdagen, likväi e j senare än att den k an beräknas an.

komma till centralnt:l.mnden ~fonast den femtond e dagen efter valet före 

klockan 10 . 
53 §. ''"-• ' 

Enligt 50-52 §§ avgiven röst är ogiltig, då vallängdsutdraget sak

nar val marrs anteckning eller underskrift eller behöriga v ittnens under ... 

skrift även s om om valmannen utövat sin rösträtt tidigare eller s enare 

än tillåtet eller om valförsändelsen ank ommer till centralnämnden efter 

klockan 10 på den femtonde dagen efter valet eller senare . 

Då avgiven röst skall förklaras ogiltig på grund av orsa~ , s om fram-

I I 

J 
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~ 0"'' 
.!i. ' 

går av vallängdsutdraget, skall valkuvertet obrutet läggas åt sidan 

för förvaring med kasserade valsedlar, 

Valförsändelse, som ankommer sentida till centralnämnden, skall 

förstöras obruten. 

54 §. 
Valförsändelserna öppnas vid centralnämndens sammanträde den fem

tonde dagen efter valet. SedciP-enlig t 53 § ogiltiga försändelser lag ts 

åt sidan 1 inläggas samtliga valkuvert i en urna , varvid vallängdsut

dragen avskiljas. Då samtliga valförsändelser öppnats, antecknas an-

. talet godkända och kasserade valförsändelser i protokollet. Härefter 

tömmes urnan och öppnas valkuverten och förfares med valsedlarna såsom 

om rösträkning är stadgat. 
8 kap. 

Om rösträkning. 

55 §. 
Sedan valf örrättningen avslutats, skall centralnämnden senast dagen 

efter valet granska de inkomna handlingarna samt påbörja rösträkningen 

och härvid avgöra, vilka valsedlar som skola kasseras. 

Valsedlar i kommunalvalet, ""Bom hänföra sig till annan kommun, 

inläggas kommunvis,i hållbart omslag , som förseglas med ordförandens ~ 

sigill och översändas på snabbaste sätt till centralnämnden i vederbö

rande kommun. På omslaget bör antecknas antalet valsedlar i försändel-

sen. 

56 §. 
Vid ordnande och räkning av valsedlarna skola iakttagas av l and

skapsstyrelsen meddelade anvisningar. 

57 § . 
Valsedel är ogiltig: 

1) om i valsedeln gen om anteckning utmärkts flera än en kandidat; 

2) om kandidats nummer antecknats så, att det ej tydligt framgär, 

v ilken kandidat det avser; 

3) om kandidats nummer skrivits på valsedelns baksida; 

4) om valsedeln försetts med särskilt kännetecken eller däri 

gj orts annan obehörig anteckning; 

5) om annan än av valnämnd erhållen valsede l använts såsom val

sedel 9 samt 

6) om i valnämnd avlämnad valsedel ej försetts med stämpel, 

Av centralnämnden kasserade valsedlar avskiljas och inläggas grup

perade enligt röstningsområden i ett särskilt omslag, vilket förseglas 

och förvaras säsom de övr i ga valhandlingarna. 

I 

I 
I ' 

I 
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58 §. 

108 

Vid sammanträde klockan tio den femtonde dagen efter valet skall 

centralnämnden granska av valmän insända valhandlingar. 

Tiärefter verkställes slutlig rösträkning och fastställes valets 

utgång. 

59 §. 
Vid rösträkningen förfares på följande sätt: 

1) envar kandidats röstetal bestämmes genom sammanräkning av de 

godkända valsedlar, som utmärkts med kandidatens nummer; 

2) envar kandidatlistas röstetal bestämme~ genom sammanräkning av 

röstetalen för listans alla kandidater; samt 

3) varje val;förburtds röstetal bestämmes genom sammanräkning av rös

tetalen för valförbundets alla kandidatlistor. 

Röster, som avgivits för en och samma på valsedel namngiven per

son, skola anses avgivna för en särsk ild kandidatlista, som ej till

hör något valförbund. 

60 §. 

Är kandidat, som vid valet erhållit röster, icke valbar, skall för 

honom avgi;ven röst likväl gälla för den kandidatlista, där han är 

uppställd,. och för det valförbund, som han tillhör. 

9 kap. 

Om fastställande av valets ut gång och utfärdande av fullmakt . 

61 §. 
Vid fastställandet av valresultatet förfares pä följande sätt: 

1) kandidaterna på samma kandidatlista upptecknas i ordningsföljd 

efter fallande röstetal, varpå dem tilldelas jämförelsetal sålunda, 

att den första kandidaten till jämförelsetal erhåller listans h e la . 

röstetal, den andra hälften därav, den tredje en tredjedel, den fjär

de en fjärdedel, och så vidare. De kandidater, som icke tillhöra val

förbund, hava så erhållit sina slutliga jämförelsetal ; 

2) de kandidater, vilka tillhöra samma valförbund, upptecknas här

efter ordnade efter storleken av deras jämförelsetal sålunda, att den 

med högsta jämförelsetalet ställes främst. Därpå tilldelas dem slut-

liga järnföre lsetal så, att den första av kandidaterna till jämförelse-
1 

tal erhåller valförbundets hela röstetal, den andra hälften därav ., den J 

tredje en tredjedel, den fjärde en fjärdedel, och så vidare ; samt 

3) alla kandidaters namn upptecknas ånyo i ordningsföljd enligt 

storleken av deras slutliga jämförelsetal och vid varje kandidats 

namn antecknas hans slutliga jämförelsetal. 

Se dan samtliga kandidater s4lunda ordnats efter avtagande jäm:f örelse-
1

1

1 

1 I I 
1 I 
I 
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tal, förklarar centralnämnden de främsta valda till det antal, som vid 

valet skall utses. 

62 §. 
Vid lika röstetal eller jämförelsetal avgör lotten. 

63 §. 
Ersättare för de valde bestämmes sålunda, att därtill främst utses 

den efter de valda närmast följande kandidaten på den kandidatlista 

från vilken han blivit vald. Finnes ej sådan, utses till ersätta re den 

kandidat i valförbund~t, som näst de valda erhållit det högsta s~tliga 

jämförelsetalet. 

Kan ersättare ej bestämmas enligt 1 mom., inträder som ersättare 

den, som har högsta slutliga jämförelsetalet bland de kandidater, vil

ka tidigare icke förklarats valda. 

Utses första .ersättare gemensamt för tre eller flera valda, skall 

en andra ersättare för envar av dem omedelbart utses. 

Har näg on av de valda avgätt och saknas utsedd ersättare för honom, 

skall centralnämnd ånyo sammanträda för utseende av ny ersättare en

ligt 1 och 2 mom. stadgade grunder. 

64 § . 
Centralnämnden för landstingsvalet skall ofördröjligen tillkänna

giva valets utgång genom kungörelse på nämndens anslag stavla och i 

kungörelsen jämväl nämna, vem som är envars ersättare. Centralnämnden 

utfärdar därjämte fullmakt ät envar av de valda, samt underrättar lands

hövdingen i landskapet och valnämnderna om valets utgång, varom j ämväl 

skall kungöras med ang ivande av kandidaternas jämförelsetal och person

lig a röstetal i sådan tidning, i vilken landskapsmyndigheternas f ör f o

ganden kungöras. 

Centralnämnden f ör kommunalvalet skall und errätta de valda o ch kom

munens styrelse om valresultatet och offentliggöra detsamma såsom kom

munala tillkännag ivanden offentligg öras i kommunen . 

65 §. 
Har någon av dem, som vid landsting sva l förklarats valda t icke varit 

upptagen på vederbörlig en offentligg jord kandidatlista, skall central- . \ 

nämnden, innan fullmakt ät honom utfärdas, förfråga sig hos honom, om 

han åtager sig landsting smannauppdraget. · 

Vägrar kandidaten a tt åtaga sig uppdraget eller lämnar han icke inom 

fem dagar efter delfåendet sitt skrif tliga begivande till centralnämn

den, besättes det lediga mandatet på sätt i 63 § stadgas. 

66 §. 
Fullmakt för landstingsman skall hava följande lydelse~ 
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"Vid landstingsval, som den ~. ~ ~ . •. ~ förrättades i landskapet l land, 

har N.N., bosatt i •••••• , blivit ut~edd till medlem av land~stinge t 
för tiden från den • • • • • till den ~ .~ ~ ~ . ~ 1 såvida landstinget i cke där

förinnan blivit upplöst. Detta intyg gäller såsom landstingsmannafull

makt." Ort och tid. 

Vid uppkommen ledighet utfärdar centralnämnden fullmakt åt den, 

som jämlikt 63 § skall träda i den avgångnes ställe. I sådant fall bör 

fullmakt vara av följande lydelse: 

"Sedan vid landstingsval, som den ••••• förrättades i landskape t 

lland, N.N. valts till medlem av landstinget för tiden från den .••.•• 

till den •••••• , såvida landstinget icke därförinnan blivit upplöst, 

men denna plats blivit ledig , har enligt 63 § landskapslagen om lands

ting sval och kommunalval M.M., bosatt i ••.•.• ._. , blivit utsedd at t ef_. 

terträda honom såsom medlem av landstinget. Detta intyg gäller såsom 

I 
. I 

" 

landstingsmannafullmakt." Ort och tid . 1 

67 §. 
Alla valsedlar skola härpå_ insättas i omslag, som förseglas med 

centralnämndens och ordförandens sigill och förvaras, intill dess näst

följande val försiggått. 

Samtliga uträkningar skola genomdragas och på en~4anda sätt f örseg-._, 

las samt förvaras såsom bilaga till protokollet. · 

Handlingarna från landstingsvalet förvaras i landskapsstyrelsens 

arkiv och handlingarna från det kommunala valet i vederbörande kommuns 

arkiv. 

68 §. 
Då uppehåll i centralnämnds förrättning sker .1 skola samtliga val 

sedlar och uträkningar hålla·s så förvarade,.. att icke någon har till

gång till desamma. 

69 §. 
Vid centralnämnds s ammanträden föres protokoll, vari upptages da

garna för sammanträdet , klockslagen ,. då det började, avbröts och av

slutades, de närvarande medlemmarna samt besluten. Innehållet av beslut 

må angivas genom hänvisning till brev eller annan expedition. 

I protokollet skall särskilt antecknas antalet valsedlar, som i 

varje kommun inlämnats med stöd av vallängdsutdrag. Antalet ogiltiga 

valsedlar upptages skilt för varje röstningsområde. 

Protokollet underskrives av sekreterare. Dess riktighet bestyrkes 

av ordföranden. 

70 §. 

Då valets utgång fastställes;. skola i protokollet nämnas såväl de 

11 

I 

I 
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valda som de, vilka, ifall mandat bliv er ledigt, skola såsom ersättare 

inträda i de valdas ställe. 

Envar av dessa upptages med angivande av namn, yrke eller syssla och 

boningsort samt röst etal och slutligt jämförelsetal. 

71 § . 
Vid centrainämnds sammanträden för räknande av valsedlar och f a st'""' 

ställande av valets utgång äro ombudsmän för valmansf örening och v a l-
• 

förbund berättigade att närvara. 

72 §. 
Från centralnämnd utgående expeditioner underskrivas på nämndens 

vägnar av ordföranden och _kontrasigneras av ·sekreteraren. 

10 kap. 

Om besvär över. landstingsval. 

73 §. 
Vill någon överklaga landstingsval, skall han göra det genom skrift

liga be.Svär, vilka senast på den -f jor:t-onde dfl,ge.n· ·efter den, då v a lets 
~ . ~ . . 

utgång enligt 64 § genom anslag offentliggjori;li:es, före klockan tolv på 

dagen ~ngivas till länsstyrelsen~ 

7 4 §. 

Hava besvär öv-er landstingsval inkommit, skall länsstyrelsen genast 

info·rdra de upplysningar och förklaringar ( vil~a ,besvären påkalla , och 

utan dröjsmå l medde·la utslag i saken. · 1 

75 §. 
Angående offentligg örande av länsstyrelsens utslag och enskild sak-

'- , 

ägare underrättande gälle vad i 12 och 14 §§ är stadgat. 

I länsstyrelsens ut slag må änd:r_:ing sökas genom. besvär hqs högsta 

förvaltningsdomstolen.~--
,.,.. ... - . 

11 . kap. 
.... ·· ··' Om be svär över . kommunal val. · 

76 § -:-
:Berättigad, att söl\:a. ändring i kommunalval är envar på den grund , 

. att hans enskj_lda rätt :blivit kränkt,- .- och medlem av kommunen jämväl 

på den g~und, att' v a let icke . skett · i laga ·ordning. 

Ändring sökes med elst skrift_liga besvär, . som sko],a av besväranden 

själv eller hans befull~äktigade ombud ingi vas eller geriöm postens 

I 

förmedling befordra s till läns ~yrelsen, vid be.svär Över beslut av I , 

centralnämnden i Mari ehamn inom fjorton dag'år och för övrigt inom tret

tio dag~r från den dag , då valresultatet kungjorts medelst anslag . 

Till besvärsskriften skall fogas det beslut av centralnämnden, över vil- I 

ket besvär anf~ras, och, ifall anspråk på sökande av ändring v ä ckes be-
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träffande centralnämnds beslut rörande förberedande åtgärder för valet , 

jämväl centralnämndens däröver fattade beslut i pä tjänstens vägnar 

till riktigheten bestyrkta protokollsutdrag, samt, för i 77 § avsett 

fall, utredning om dagen för kung:örande av resuliatet--.av änyo förrättat 

val. 

Eesvärsärenden, som"ång~ommunalval och förberedelserna härför, böra 

handläggas såsom brådskande. 

12 kap. 

Om nytt kommunalval. 

77 §. 
Förordnas med anledning av besvär! att nytt kommunalval skall för

rättas, skall centralnämnden of ördröj ligen skrida till åtgärd för för

rättande av detsamma. Vid valet skall nyttjas då gällande vallängd och 

i övrigt skola i tillämpliga delar stadgandena i denna Tag iakttagas 

·enl igt av landskapsstyrels§n meddelade · anvi·sningar. De· sålunda va:l-1 ~: ·

da fullmäktiges uppdrag fortgår till utgången av det kalenderår, var

under ordinarie val därnäst förrättas. De fullmäktige, som vid det upp

hävda valet förklarats valda, skola likväl kvarstå i sina uppdrag, 

tills resultatet av det nya valet kungjorts genom anslag. 

Vid nytt kommunalva l må stadgandena om röstning med vallängdsutdrag 

icke tillämpas. 

1 3 kap. 

Om kommunalt fyllnadsval. 

78 § . 
Nedgår fullmäktiges i en kommun antal så, att det understiger tre 

f järde·delar av deras stadgade antal, skall fullmäktige anmäla om för

hållandet till landskapsstyre lsen, som såframt den anser skäl därtill 

föreligga, förordnar om verkställande av fyllnadsval. 

Vid fyllnadsval användes senaste laga kraft vunna vallängd. För de 

vid valet utsedda fullmäktige väljas jämväl ersättare. Vid valet iakt

tagas i övrigt i tillämpliga delar stadgandena i denna lag enlig t av 

l andskapsstyrelsen meddelade anvisningar. 

14 kap. 

Om nyval efter upplösning av landstinget. 

79 §. 
Har republikens president förordna t om nya landstingsval, skall val

förrättningen börja på första lördag en efter det sextio dagar förflutit , 

sedan förordnandet kungj ordes, samt fortsättas följande dag såsom i 

37 § stadgas .. 

80 §. 
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0m nyval skola f örrätta s, innan vallängd ånyo i stadgad ordning 

upprättats, skall den senaste vallängden jämte i 8 § nämnda tilläggs

förteckningar tjäna såsom v al längd . 

Vallängden skall undergå sådan granskning som i 9 § sagts, samt 

omedelbart därefter va~a under behörig tillsyn framlagd under sex var

dagar inom röstningsområdet, i Mariehamn på stadshuset, varom b ör kun-
1 

göras såsom i 11 § 1 mom. är stadgat. Vid nyval äger 10 § icke till-

l ämpning. 

Yrkande på rättelse skall i fall, som nämnes i 11 § 2 mom. och så

som där sägs, framställas hos granskningsmyridigheten sertast vid det 

sammanträde, som hålles den tionde dagen efter utgången av ovan i 2 

mom. nämnda tid. 

Yrkande på uteslutning av person ur vallängden skall skriftligen 

framställas hos granskningsmyndigheten senast den tredje dagen efter 

utgången av den i 2 mom. nämnda tiden. Granskningsmyndigheten skall 

härom underrätta de:ri, · vars uteslutning ur vallängden påyrkats, medelst 

tillkännagivande, som följande dag skall inlämnas till posten för beford 
r an, eller elj~~-t - :på, i 12 § föreskrivet sätt, och anmoda honom att inom- I 

fyra dagar från samma dag inkomma med skriftlig förklaring med anled-

ning av yrkandet , vid äventyr att, om förklaring icke avg i ves, ärendet 

det oaktat avgöres. 

I 

Yrkande på rättelse i vallängden handläggas och avgöras vid det 

granskningsmyndighetens sammanträde, som skall hållas den tionde dagen 

efter utgången av den i 2 mom. nämnda tiden med början klockan 19 

Tiärefter förfares i ärendet såsom i 13 § är stadgat. Granskningsmyndig

hetens beslut i ärendet är slutligt , likväl så, att ifall yrkande på 

rättelse förkastas eller icke upptages till prövning eller avser en 

persons uteslutning ur vallängden, beslutet skyndsamt skall understäl

las länsstyrelsens prövning. 

lj I 

I 

Med avseende å län sstyrelsens beslut gäller, vad i 14 § 2 och 3 mom. 

är staf]:gat. 

81 § . 

An:s~kan om offentliggörande av valmansförenings kandidatlista skall 

på i 21 § :fö~e s$~f\i-~'t. 'sätt- inlämnas senast på fyrtionde dagen före val-
- , --. ' . •ft~ -

förrättningen och _ ansifä:~ingar om godkännande av valf örbund på i 25 § 

föreskrivet sätt senast på -tjugufemte dagen förevalförrättningen . An

mälan om ändring i valmansf örenings kandidatlista, som avses i 23 § 

1 mom •. må göras senast . på trettiotredje dagen före valförrättningen fö

re klockan 12 och anmälan om annan ändring senast den trettionde da

gen före valförrättningen före klockan 12. Anmälan om ändring av val

förbund må göras senast den nittonde dagen före valförrättning en . 

I 

I 

! I 

Il 
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82 §l 
Centralnämnd skall vid nyval sammanträda senast på femtionde dagen 

före valförrättningen för .behandling av i 30 §nämnda ärenden; på den 

trettionionde dagen före valf örrättningen för behandling av i 31 § nänmda 

ärenden, på den trettiotredje dagen före valförrättningen för behand..J 

ling av 21 § 2 mom. och 23 § 1 mom. nämnda ärenden, på den trettionde 

dagen före valf örrättningen för behandling av i 33 § och 23 § 4 mom. 

nämnda ärenden och på den tjugufjärde dagen före valförrättningen för 

behandling av i 34 § nämnda ärenden. 

83 §. 
Röstning per post må vid nyval ske tidigast på den adertonde dagen 

före valet. 

15 kap. 

Särskilda stadganden. 

84 §. 
Landskapet erlägger samtliga utgifter för centralnämnden för lands

tingsvalet. 

De kommunala centralnämndernas och valnämndernas arvoden och kost

nader bestridas i första hand av kommunen, som äger rätt att ur land

skapsmedel erhålla ersättning till halva oelop~e~ av arvod~n, dagtrak

tamenten och resekostnader, som erlagts till valnämndernas medlemmar 

och biträden, så ock till halva beloppet av kostnaderna för uppgörande 

av vallängd. 

Förrättas icke kommunalval i kommun pä grund av stadgandet i 33 § 

4 mom., skall kostnaderna för valnämnderna erläggas till fullt belopp 

ur landskapets medel. 

~ ärenden rörande land stingsval och kommunalval hava kommuns sty

relse och centralnämnd fribrevsrätt. 

85 §. 
Infaller i denna lag stadgad dag, förutom valdag, på helgdag, skall 

följande söckendag anses såsom den föreskrivna dagen. 

Infaller valdag enligt 79 § på jul-, julannan-, nyårs-, påsk- eller 

pingstdag, skall första helgfria cfag därefter vara första valdag . 

11 

I 



86 §. 
Denna lag tillämpas första gängen på 1967 ärs landstingsval och kom

munalval i landskapet. Genom densamma upphäves l andskapslagen den 17 

juli 1957 om landstingsmannaval i landskapet Åla~d (25/57) och land
skapslagen den 23 apri~ 1959 om kommunala val (8/59) • 

......... ~-...,:.;.,_._ __ _ 
Mariehamn) den 25 februari 1965. 

På landskapssty:ce1:.7; s vägrtar~ 

Lån tråd /r!J,~ 

'fl., IJ ,,::/i;.i l;~ 
Lagberedningssekreterare R lf Sundman. / 


