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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r 

s e s framställning tili Ålands landsting 

med förslag tili landskapslag angående änd-

m s/J;954, ring av Ålands landstings beslut om antagand 

av Lanndstingsordning för landskapet Åland, 

utfärdad den 14 mars 1951. 

Vid sammanträde den 13 januari 1954 beslöt landskapsstyrelsen 

ingå till Landstinget med förslag"till sådan ändring av lagstift-

ningen, som betingas av stadgandet i 4 § 1 mom. av självstyrelsela-

gen angående åländsk hembygdsrätt såsom förutsättning för rösträtt · 

vid val till Landstinget och l för kommunal rösträtt. Före självsty-

relselagens den.28 december 1951 (5/51) tillkomst utgjorde laga bo 

och hemvist i landskapet i en följd under minst fem års tid samt 

mantalsskrivning den 1 januari det är valet försiggick ävensom 

fyllda 21 år förutsättning för ovansagda rösträtt. Den nya själv-

styrelselagen åter föreskriver uttryckligen, att åländsk hembygds-

rätt utgör förutsättning för kommunal rösträtt och rösträtt vid .val 
. , I -;(.'l,A~~)~ . , • 

... . • >.,..1\1}..,,,,, 
.~,,. , 
··1' 

till Landstinget. Vad åländsk hembygdsrätt innebär, därom giver 

själv-Styrelselagen besked, varför någon utredning om densamma här 

icke torde erfordras. Landskapsstyrelsen har uppgjort förslag till 
l 



r,~ r ·{' C"\"!. 

~- : ·~ -ri 'l. \\ 1 

' ' 

v de stadganden i landskapslagarna N:r~s 9/30, 22/48 och 
ändring a _ _ ~ 

den komm.unala rösträtten samt rösträtten Vi d V 
14/51, som beröra 

1 till ändring av .. ~lands ! till Landstinget. Här nedan följer . förs ag _ 

landstings bes.~~t,. o~. ~ntagande av Landstingsorcil.ning för landskape 

' 

Åland och i senare framställningar skall fö::rslag föreläggas, .Land 

tinget . angående ändring av' berörda stadganden i kommunallagarna, 

1
. de fo··rsla·get har även vidtagits den ändringen, 

·· I det nu före iggan · 

. ~ · 4· § · nu ga .. llande Landstingsordning 
tt 2 nunkt en '1. 2 mom.· · av 1 a .J;' . 

(14/51) s~som.obehövlig icke medtagits. D Som i kommunalhem en, 

eller annorled.es året om åtnjuter full fattigvå.rd, står nämligen 

all tid under förmynderskap, och· om rösträtten för sådan person 

stadgas i l punkten 2 mom. av förslaget. 

t).· 11 f·o·restående får landskaps-styrelsen vördsammas 
Hänvisande 

förelägga . Landstinget till anta'gande nedanstående 

Landskapslag 

angående ändring av Ålands landstings beslu~ om antagande av L 

landska-net Åland, . ~. tfärdad den 14 mars 1951• 
tingsordning för .J;' 

4 § i Å 
I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas, att 

förl 
lands landstin~s beslut om antagande av Landstingsordning 

skapet Åland, utfärdad den 14mars· 1951 (14/51), skall erhålla 
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följande ändrade lydelse: 

4 §. 

Valberättigad är envar man och kvinna, som. före valåret fyllt 

tjugoett år och innehar åländsk hembygdsrätt. 

'. Val-rätt tillkommer dock ej 

1) den, som står under förmynderskap; 

2) den, som för lösdriveri dömts till allmänt arbete eller 

tvångsarbete, ända till utgången av tredje året från det, då han 

fr~n arbetsanstalten eller tvangsarbetet frigavs; . 

I 

3) den, som dömds förlustig va1rätt eller medborgerligt för-

troende eller förklarats ovärdig att nyttjas i landets tjänst eller 

att föra annans talan, vare sig domen är slutlig eller ej; samt 

4) den, som övertygats att vid landstingsmannaval hava köpt el-

ler sålt röst eller gjort försök därtill eller på flere än ett stäl 1• 
' ; 

le avgivit sin röst eller .genom våld eller hot stört valfr~~en, 

ända till utgången av det sjätte kalenderåret efter det, då slut-

lig dom i saken gavs. 

Mariehamn den 17. februari 1954. 

På 

J. 



Lantråd 

. ' 

landskapsstyrelsens vägnari 

-~~~ 
Viktor Strandfält. c:--' 

• Tuamdskapssekreterare . /I I ~-k
Ch. Storm.bom. 
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