
LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till Landstinget ned förslag till 

l) landskapslag angående ändring av 

L~ och 5 §§ landstingsordningen för land

skapet Aland, 

2) 1andskapslac; angående ändring av 

14 och 15 §§ landsk:apslagen OLJ koDuunecl

förval tning i landskorniJUnerna i landskapet 

Åland~ 

3) landskapslag angående ändring av 

11 och 12_ § § land sk apslagen ora koruDunal

förval tning i 11.IariehaEins stad~ och 

4) landskapslag angående ändring av 

9 och 10 §§ landslcapslagen ou landstings

val och koununalval" 

Genou lac;ändringar av den 12 r.1aj 1972 (FFS 357-359/72) sänktes val

r2.ttsåldern vid riksdagsuannaval och vid val av elektorer för valet 

av republikens president frdn 20 till 18 år" Liknledes stiriktes röstrC..tts~ 
c.:tldern vid koiJu112,1 vc'-1 till 18 år ;3enou lo,c;~:i..ndrinGnr sruJ::.:.m dag ( FFS 360-
361/72). Vo..lbo.rhetsiildern bibehölls likvL~l vid 20 år~ vilket resul ter~L
de i o.tt röstriittscUder21 och vali3-a·rhetsLUdern skildes Ll t. 

Rösträttsåldern och valbarhetsåldern för både landstingsval och koLl~ 

uunal val i landslrn:pslac;stiftningen :..tr för nt~rvarande 20 år. 

V:Ld vintersessionen detta år överU~unade landstinget eruellertid en 

l'.lc;Dotion till riksdac;e11 innefattande lag angående ändring av själv

styrelselagen for Aland· och lag oD lnskränkning i rätten att förvärva 

o besitta fast egendon i lands!;::apet Åland. Bland tindringsförslac;en 

finns även ett försla5 till ändring av 1 § 1 J:~10u. självstyrelselagen, 

sou i1rnebi_i,r en s2.nkning av rös trä ttsc'.Udern till 18 år vid landstL1t_2sv2l. 

Hed hti.nsyn till landstingets -pri:acipiella st::illningstagande cenm~1 

denna lagw.otion, foreslår landskapsstyrelcen sndana ändringar i land

sknpslagstiftningen J att u11der fi:lrutsö. ttninc; att lac:;Dotionen hinner 

slutbeha11d1o.s i riksdc-,,L_:;en och tr:<.d2 i kraft före det ordinarie lands

tingsvalet i oktober 1975 7 röstr~ttsåldern vid sagda val vore 18 är. 

FraL1sti5.ll11i11c;ens teJ.::::niska geno1Jförande konpliceras av att rege

ringen till riksdage~ överlåtit eD proposition (prop. nr 36/1973) 

i1rnefattande förslae; ou si.'..nkning av valbarhetsåldern och 1.Jyndighets

åldern till 18 ~tr. Röstr.itts- och :uyndiehetsb.ldern skulle därefter 

G.ter bli c1ensaIJ1·~~Cl vid statlic;a val. Eegeringens proposition behandlas 

för tillfället i riksdagens grundlagsutskott. 
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Förslac;et till ändring av landstingsordningen har därför ut

fonJats så att sänkningen av valbarhetsåldern till 18 år vid lands

tingsval blir gällande r!-tan lagstiftningsåtc;ärder 9 genast då sänk

ninc;en av ;.Jyndighetsåldern Ded tva år i riket trti tt i kraft. Intill 

dess denna sänkni115 har geno1Jförts i ril:::et 9 innebär forwuleringen 

2v landstingsordningen soD stadgar ou valbarhet i denna fra:iställ

ning att unga personer so11 före valåret fyllt 18 år och således 

har rösträtt även blir valbara i fall de ine;år äktenskap och på 

detta s~~ tt uppnår uyndighet, Thl sådan lrnnplikation är dock av kort

varig ;:1a tur 9 eftersoD regeringens proposition ou en sänkning av Dyn~ 

diehetsåldern till 18 år är under behandling i riksdageno Beträffande 

valbarhet sålde rn t i llk ouE1e r 1 ags t i f tn ing s b eh ö r igh e t lands t in get. 

Enligt 13 § l LlOUo 3 punkten tillk01Jwer landstinget lagstiftnings

behörie;het i 2.renden rörande utou 2-nnat koDouna.lförvaltning och kou

rn.rnal vall ag ued de be5rtinsninG2r 11 § 2 nou o 7 punkten innehåller. 

I sistnfö:mda stadr;ande ane;es att till rikets lac;stiftningsbehörighet 

hi-:J.JJförts bl o [L 11 c;rundsatsen o:o. alluän och lika kmm::mnal rösträtt för 

finsk 1Jedbor13are solJ uppnått lac;stadgad åldero 11 Av den ståndpunkt 

höc,st2, doustolen intagit de det gtill t tolkningen av det i s&JD.a lag

ruu i_ne;ående stndc;andet ou 11 proportionelln vnl" följer att begreppet 

"lncstadgo..d ålder11 avser den i rikets ko:c:1uunallag stad5ande röst-

rö. tts~,.ldern ~ vilken enlic;t t;ällo.nde lydelse av 15 § korn:mnallagen 

(360/72) :.i:c 1.8 åro Pci den [;rund föreslår landskapsstyrelsen att uot

svarande stadc;anden i landskapets ko;.Jimnallac;ar i:indras så att röst-
, 

rc.ttsåldern ti.ven vid kmauunal valen i lan dsl;:.2pet s:inks till 18 ar 0 

V8T:Jo.rhetsåldern skulle dock i avv2Jctan på ovan näunda sänkning av 

i<p1clighetsåldern bi behållas .:vid 20 [ir. 

lled hä.nvisninc till <1et anförda förel2c;ges L<:::mdst:i.n get till an

tagande 



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

angående ändring av 4- och 5 §§ landstingsordningen för land-

skapet Åland. 
~ ~ - - - - - ~ - - - -

I enlighet Ired Landstingets beslut 9 tillkommet i den ordning/ 

55 § landstingsord~ingen föreskliver 9 ändras 4 § 1 mom. och 5 § 

1 mom. landstingsordningen för landskapet Åland av den 2 februa-

ri ~972 (11/72), såsom följer~ 

4 §. 

Angående rösträtt vid landstingsval stadgas i självstyrelse

lagen för Åland. 

5 §. 

Valba::' till landstingsman är envar röst"be;:cättigad som ej står 

under förmynderskap. 

Denna lag tillämpas första gången vid det ordinarie lands

tingsval som förrättas år 1975. 
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L 2 n d s k a p s l a g 

nngående L-1..ndring av 14 och 15 §§ landslrn.pslngen ou ko1JJ.Junalförval tnine 

i landsk01:.n:.mnerna i lo.ndskapet Åland o 

I enlighet Ded Landstinc;ets beslut f,ndrq_§_ 14 och 15 §§ landskapsla

c;en den 18 o.pril 1956 oL k011:c_mnalförv::::,l tnincs i landskoiE.Junerna i land

skapet J-1.lcmd (16/5G) 9 o.v dessa lac;ru111 14 § sådnn den lyder i landskaps

lagen den 11deceober1970 (35/70), säsoJ.J följer: 

14 §. 

Kooolmal rösträtt tillkou:aer envar 9 son innehar åländsk her:iby gds~ 

r2tt och sou under valåret "Jo.11t0,lsskrivi ts eller bort :w:mtalsskrivas 

i kourmnen sru::1t före valåret uppnått 18 års ålder. 

Rösträtt tillkouuer dock ej den, son befunnits skyldig till 9.tt 

vid k01Jnunci,la val ho. köpt eller s~\.l t röst eller gjort försök därtill 

eller pä flere ~n ett ställe avgivit sin röst eller cenou våld eller 

hot stört vCJ.lfriheten, ända till utc;~i..ngen av det sjätte kalenderåret 

efter det 9 då slutlic; doD i saken c;avs. 

1 - <' 
) ~o 

V2l bar till korn:.mno.la förtroendeuppdraL; ti,r 9 såvitt däroG icke 

iir stirskil t stad5at envar i koouunen bosatt person? son vid valårets 

j_n0[1:ng uppnått 20 års och sou enlicst 14 § tillkoIJuer rösträtt och 

sou ej st:J.r 1..tnder föruynderskap. 

Dem1a lnc tilläup.:is, första c;fö1cen vid de ko:<:J:cJuno.l val soD. förrättas 

b.r 1975. 
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L a n d s k a p s 1 a c 

anc;ående ändring av 11 och 12 §§ lm1dskapslagen ou km:.munalförvnl tning 

i r.Iarieho.uns stad. 

I enlichet oed Landstineets beslut ändras 11 och 12 §§ landskaps

lae;en den 28 J."Jars 1961 mJ kounun.2lförvr,,l tnine; i Mariehauns stad 

( 4/ 61) , av dessa lae;ru:J 11 § sådo..n den lyder i landskapslo.gen den 

11 deceuber 1970 (36/70) 5 sdsou följer: 

11 §. 
Kouuu:nal röstrti tt tillko1TJer envar 5 sorJ innehar åländsk heJ.JbYcsdsrö. tt 

och sou under valåret :c;antalsskri vits eller bort uantalsskri vas i 

staden saut före valåret uppnått 18 Ctrs ålder. 

Rösträtt tillko:t:.mer dock ej den 9 son befunnits skyldig till att vid 

koiJDunaln val ha köpt eller sill t röst eller c;jort försök därtill eller 

på flere t"in ett stLi.lle nve;ivi t sin röst eller geno1"J vald eller hot 

stört valfriheten, iindn till utgånt:;en o.v det sjö.tte kalenderåret efter 

det, då slutlig dou i saken get.vs. 

12 §. 
Val bar till ka.i.:Ii.Junnla förtroendeuppdrae lir? såvitt di:irou icke är 

si:irskilt st2dcat, env2r i staden bosatt person, sou vid valårets 

ingdne uppnått 20 ars ålder och sou enliet 11 § tillkoooer rösträtt 

och so~ ej stär under fönJyndersk2p. 

:Dem1c•, lc;,c; -J::illi:iapns förstn cånc;eD vid de· koLEm11al val son förrä tt2c 

C:ir 1975, 
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L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av 9 och 10 §§ landskapslagen om landstings

val och kommunalval. 

I enlighet med Landstingets beslut ändr.§_§, 9 § 1 mom. och 10 § 

1 och 3 mom. landskapslagen den 30 december 1970 om landstings-

1al och kommunalval (39/70) 1 såsom följer: 

Som underlag för vallängderna skall mantalsskrivningsmyndig

he3n i landskapet Åland :!:lnde!:_ ju:gi_mån_§;d_ valåret mot fa s-t ställd 

av( ft tillställa den kommunala ·centralnämnden en för varje röst

nit.sområde särskilt uppgjord längd ( ba~förte..skE:i,gg_2. över alla 

de :.ligt mantalslängden för valåret i kommunen bo satt. personer, 

vill åtnjuter åländsk hembygdsrätt och före ingången av val

året :yll t .1§ år. I ett tillägg till basförteckningen skall upp

taga1 i 10 § 3 mom. avseda,a personer. Förteckningarna utskrives 

i de~1rdning mantalslängden utvisar på blankett, som fsst

ställ ·av landskapsstyrelsen. I förteckningen skall i kommunen 

mentalskrivna personerjl vilka icke an tecknats vid fastighet, 

hänför1 till en särskild grupp. Till varje förteckning skall 

fogas f t ·alfabetiskt register i två exemplar 9 uppgjort i form 

av ett:mrtotek så i att det ena ex8 mplaret kan användas såsom 

u~derla~för i 11 §avsedda kort. 

I vallt~i.gde~::na ska 11 'införas env.ar 9 som innehar åländsk'. hem

bygds:cät~ o;h fö m valärets ingång fyllt 1.§. år samt under val

året är al~~r enl:igt gälllande stadganden om mantalsskrivning 

hade bort vc:::::a mantalsskriven i kommunen. 
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Person sou före v o.18. :ret fyllt 18 å r och sou å tn ju ter å l i:indsk hen 

byGdsr.'.i tt , n en SO lJ icke ti. r r.mnta lsskriven i DafS011 kOLlDUD i l an dsk o.pet 7 

sknll antecknas i ett s ä rskilt tilläeG .i vallä n gden för det röst

ninc sou r å de , dä r han sena st före valå r e t var u o.ntnlsskriven. 

Denno. lo.g till2.upns i fråe;a ou ko:cJ1mna l vnl första gån gen vid de 

korn:mn o..lvo.l sou förrä ttas ii.r 1975 och i frågo. ou landstingsval, vid 

det lo.ndstine;svo.l SOIJ första tsån c;en förrä ttas efter det att den i 

7 § 1 u ou . sjtilvstyrelselagen för Ålo.nd stadgade röstrti. ttsä ldern ä nd

r a ts till 18 å r. 

JYio.ri eh c,:Jn 7 den 27 augusti 197 4 . 
J?å l o.ndsknpsstyrelseI1s 

L o. ntr a d 

La0b e r edninc schef 


