- 75 LAGUTSKOTT:-CTS botänkande n r. 19/1968-

69 med anledning av Alands landskaps'l\T-...
l\ .L •
sty:celses framställning med förslag till
19I1968-69.
ändring av 7 § 1mom. sj ä lv s tyrelselagen
för Åland att genom regeri..ngens försorg
föreläggas riksdagen (Nr. 10/1969).
Med anledning. av ovannämda f:Lam st ä llning, varöver I1anc1stinget
inbegärt utskottets utlåtande, får utskottet vördsamt anföra följande:
I sak har utskotte.t helt kUnnat owfatta de motiv 9 som landskapssty :r·elsen f i·amfört föi att rösträttsåldern för landstingsval likc'l.
väl som för kon:m:1una:a val bör vara 20 å1:. Med beaktande av vad som
framh ölls i land stinget då framställningen ;;omi tte:cades till ut -skottet bar utskottet likväl funnit det lämpligt att omstilisera
femte stycket genom att införa ett uttalande om att man även ihow
landskapet strävar tLll att samma rösträttsålder eller 20 år skall
gälla för alla politiska val.
Med hänvisning till det ovan anförda f åJ::· utskottet vördsau:: t
föreslå 9 a tt landstinget ville till :regeri ngen ingå rcea. en sk:rivel·se av följande innehåll:
HTi ll Regeringen
frE-..n 1ll nnds l a ndstin g.
samband
Regeringen har - - - - - - som i framställningen- med myndighetsåldern.
G.' enon~

ändring av rikets kor.cmunallag (FFS 291/ 68) har man re dan
infört 20 år s å lder som rösträttsgräns i kommunala val. Även
inom landskapet Åland bör man efterstr8,va 2,tt samma röst:L'ättsålder
skall gälla för alla politiska · val.
föreI Sverige ·g enowfördes - - - - - som i frmos tällningenläggas ~iksdagen.
~
viceJ)ä Ålands landsting - - - - som i fran~st bi..l lningen
talman 11 •
Ma:rie hamn~ den 13 murs 1969.
På lagutskottets vä,gna:c ~
Nils Tiahlman
Rolf Sundman.
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Nä:rvar a nde i ut3kottet: ordföranden . J)~nlman r, viceordför:·anden
Persson sarrt ledamöterm Bertel Borr.an 9 Sund blom och Östling.

