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Till Regeringen 

från Jnan d s land st in g o 

Regeringen har den 21 februari 1969 avlåtit en proposition 

angående ändring av valrä ttsåldei'n och myndighet sålde:cn ( 1969 års 

riksdag nr 23). 

Sedan 1944 har rösträttsåldern sammanfallit wed myndighetså.ldern 

21 är , medan rösträtt i statliga val tidigar e tillkom den sow fyllt 

24 år. På 1940-:- och 1950- talen. förekom fle:re · :riksdagsmotioner, som 

syftade till .en sänkri:ing av röf:lträttsåldern .till 18 år. Motioner:r1a 
. ' : . . . ' 

i fråga blev dock alla förkastade. På 1960~talet har motionerna på-· 

visat hu:L' den · kraftiga utv.eckligen på livets ålla områden inverkat 

på de ungas kunskaper: och mognad• Detta har fört med sig att de un

gas intresse för allmänna frågoT ökato 

Vad sä:eskil t gäller myndighetsåldern har denna konstateI·a ts ha 

stark anknytning till internationella synpunkter. Olikheter på 

denna punkt we llan länder, so.ro har livlig växelverkan inbö:rdes . , 

kan leda till konflikter och rä ttsförluster. 

Frågan har därför en speciellt nordisk aspekt och Nordiska Rå

det uppmanade även i sin rekommendation nr 31/1964 regeringarna 

att utreda möjligheterna att sänka rösträttsåldern och dfu' vid be

akta dess samband med myndighetsåldern. 

Genom ändring av rikets kommunaliåg (FFS 291/68) har mån redan 

infört 20 år;s ålder som rösträttsgräns i lrn~munala val. Även inom 

landskapet Åland bör man efttersträva att samma rösträ ttsålder ~all 

gälla för alla politiska val. 

I Sverige genomfördes motsvarande ändx'ing redan 1965, i Norg0 

19670 I Danmark är gl:'ä' nsen fortfarande 21 år 9 men .ärtlrlng förberedes. 

På Island är röst::cätts- och myndighetsålder n redan 1968 sänkt 

till 20 å I'. 

Som n'äro nts föreslås för Finlands del en sänkning både av :cö st

rättsålc1e:cn i statliga val och av mync1ighetså ldern till 20 å:c , 

I den för· stnämnda propositionen fil' röst :r:·ättsåldern för landstings

val enligt 7 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland av den 28 de

cember 1951 (FFS 670/51) icke av regeringen föI'eslagen till ändring~ 

Ålands larlsting tillkommer enligt 15 § :t själ vstyrelselagen fö:c 

Åland rätt att väcka initiativ i sådan till lai1dskapet enskilt 

hörande angelägenhet, varom nu är fråga, att ·genom Regeringens fö:r:-

sorg föreläggas Riksdagen. 
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Då Ålands landsting. anser att åldersgränsen fö::c rösträ tt i lands

tingsval bör ()ve:r·ens stämma med den för kommunaJa \al numera a llmä nt 

omfattade åldersgränsen om 20 är, vilken även to:cde bli lagfäst 

fö:r .statliga val och såsom civilrättsli:g myndighetsålder , f ör eslå1:' 

landstinget vör dsamt a tt Regeringen ville ffä·e l ä gga Hiksdagen till 

antagande nedanstå ende 

L a g 

angående ändr ing av sj ä lvsl t yelselagen för Åland . 

. I enlighet med Riksfugens beslut tillkommet p å sätt i 67 § riks-

dagsr odni:ng en stadgas, ändras med Ålands l::·mdsting s bifall 7 § 

1 mom. sj ä lvstyrelselagen för Åland av den 28 december 1951 (670/51) 

så som följer : 

7 § 

Landstingets medlemmar väljas genom omede lbara, proportionella 

och hemliga val. Rösträtten Vid dessa val ska ll var·a allmän och 

lika för män och ·kvinnor, vilka före : v, a.l å r .et fyllt tjugu år . 

Mar .Ehamn, den 22 mä:rs 1969 

På landstingets vä gnar: 

Eliel Persson 

vicetalman 

Th. Er iksson 

talman 

.Va l ter Nor da s 

viceta lman 
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