
1. Förslag 

1991-92 Lt - Ls framställning nr 26 

LANDSKAPSSTYREISENS FRAMSTÄLLNING 

till fandstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om 

landstingsval och kommunalval. 

Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om landstingsval och kommunalval 

(39/70) ändras så att Posten påförs skyldigheten att anordna förtidsröstning i sina 

kontor samt så att Posten utser valförrätt:ire och anger de tider då förtidsröstning skall 

äga rum. Rätten att skicka valhandlingar som tjänsteförsändelser föreslås slopad. 

2. Bakgrund 

2.1. Gällande bestämmelser 

Enligt landskapslagen om landstingsval och kommunalval kan förtidsröstning 

anordnas vid landstings- och kommunalval. Med stöd av en överenskommelse

förordning, förordningen om skötseln av vissa förvaltningsuppgifter i anslutning till 

förtidsröstning i landstingsval och kommunalval i landskapet Åland (FFS 735/87), kan 

förtidsröstning ordnas i Post- och televerkets postanstalter. Landskapsstyrelsen beslutar 

om vilka postanstalter som skall vara förtidsröstningsställen och kan närmare 

överenskomma med Post- och televerket om hur förtidsröstningen skall anordnas, 

Enligt gällande lag har centralnämnd, valnämnd, valbestyrelse och valförrättare rätt 

att skicka tjänsteförsändelser. Rätten till tjänsteförsändelser är en uppgift som Post- och 

televerket påförts genom förordningen om tjänstebrevsrätt i posttrafik (FFS 1098/89), 

vilken har givits med stöd av 2 § lagen om Post- och televerket (FFS 748/89). I 

enlighet med 6 § lagen om Post- och tdeverket, enligt vilken olönsamma uppgifter 

skall ersättas helt eller delvis, ersätter staten ca 60 % av kostnaderna medan Post·· och 

televerket belastas av de övriga kostnadt::rna. 

2. 2. Den nya självstyrelse/agens inverkan på lagstiftningen 

När den nya självstyrelselagen träder i kraft, övergår lagstiftningsbehörigheten i 
frågor som rör postväsendet från staten till landskapet. Avsikten är att landskapets 

postväsende skall organiseras som ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen och 

verksamheten skall regleras genom en laridskapslag om Posten (framst. nr 25/1991-92). 

Enligt 2 § i förslaget till landskapslag om Posten kan Posten åläggas även andra 
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lämpliga uppgifter än sådana som hänför sig till postverksamheten. Landskapsstyrelsen 

anser att det är ändamålsenligt att ffötidsröstningen fortsättningsvis anordnas i 

postkontoren och föreslår således att Post.en åläggs uppgiften att anordna förtidsröstning 

i sina kontor. Posten föreslås få besluta om i vilka kontor och under vilka tider 

förtidsröstningen skall ske samt förordna valförrättare. Landskapet skall ersätta Posten 

för de utgifter som föranleds av den påförda skyldigheten. 

Då landskapslagen om Posten träder i kraft upphävs all lagstiftning som reglerar 

postväsendet i landskapet. Det innebär att även förordningen om tjänstebrevs:rätt i 
posttrafiken upphör att gälla i landskapet. Landskapsstyrelsen anser att kostnaderna 

skall täckas av den som orsakar dem och har därför inte för avsikt att föreslå införande 

av tjänstebrevsrätt i landskapet. Landslrnpsstyrelsen föreslår sålunda att bestämmelsen 

om rätten att skicka valhandlingar som tjänsteförsändelser upphävs. 

Landskapsstyrelsen föreslår att landsting,et antar följande lag. 
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LANDSKAPSLAG 
angående ändring av Jandskapsla~!:en om landstingsval och kommunalval 

I enlighet med landstingets beslut 

upphävs 83 § 4 mom.landskapslagen den 30 december 1970 (39/70) om 

landstingsval och kommunalval, sådant det lyder i landskapslagen den 6 augusti 1987, 

samt 

ändras 32 § 1 mom. och 51 § 1 och 3 mom., sådana de lyder i landskapslagen 

den 6 augusti 1987, som följer: 

32 § 

Vid centralnämnds första sammanträde fattas beslut om kungörelse, i vilken skall 
anges när och var i denna lag avsedda valhandlingar skall inlämnas. Kommunal 
centralnämnds kungörelse skall även ange antalet fullmäktige som skall väljas, datum 

och klockslag för valförrättningen samt innehålla uppgift om förutsättningarna för att 

förtidsrösta, vilka postkontor som är förtidsröstningsställen i kommunen och 

förtidsröstningstiden. Vid sammanträdet fattas även beslut om beställningar av valsedlar 

och om övriga erforderliga åtgärder. 

51 § 

Förtidsröstning kan anordnas i inrättning och i Postens kontor. Ställe där 

förtidsröstning anordnas benämns förtid:c;röstningsställe. 

Förtidsröstning i Postens kontor ombesörjs av valförrättare. Posten skall senast den 

3 september till centralnämnden anmäla namnen på dem som förordnats att verka som 

valförrättare vid de postkontor som ,skall vara förtidsröstningsställen och deras 

tjänsteställning eller uppdrag samt de tider då förtidsröstning äger rum. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. 

Mariehamn den 27 januari 1992 

Vicelantråd Harriet Lindeman 

Lagberedningssekreterare Lotta Wickström-Johansson 



- 4 -

Bilaga 

LANDSKAPSLAG 
angående ändring av landskapslag'.en om landstingsval och kommunalval 

I enlighet med landstingets beslut 
upphävs 83 § 4 mom. landskap!;lagen den 30 december 1970 (39/70) om 

landstingsval och kommunalval, sådant clet lyder i landskapslagen den 6 augusti 1987, 

samt 

ändras 32 § 1 mom. och 51 § 1 och 3 mom., sådana de lyder i landskapslagen 

den 6 augusti 1987, som följer: 

Göl/ande lydelse 

32 § 

Vid centralnämnds första samman

träde fattas beslut om kungörelse, i 
vilken skall anges när och var i denna 

lag avsedda valhandlingar skall 

inlämnas. Kommunal centralnämnds 

kungörelse skall även ange antalet 
fullmäktige som skall väljas, datum och 

klockslag för valförrättningen samt 

innehålla uppgift om förtids

röstningstiden och förutsättningarna för 

att förtidsrösta. Vid sammanträdet fattas 

även beslut om beställning av valsedlar 

och om övriga erforderliga åtgärder. 

51 § 

Förtidsröstning kan anordnas i 
inrättning och i postanstalt. Ställe där 

förtidsröstning anordnas benämns 
förtidsröstningsställe. 

Förtidsröstning i postanstalt 

ombesörjs av valförättare. Om 

Föreslagen lydelse 

32 § 

Vid centralnämnds första samman

träde fattas beslut om kungörelse, i 
vilken skall anges när och var i denna 
lag avsedda valhandlingar skall 

inlämnas. Kommunal centralnämnds 

kungörelse skall även ange antalet 

fullmäktige som skall väljas, datum och 

klockslag för valförrättningen samt 

innehålla uppgift om förutsättningarna 

för att förtidsrösta, vilka postkontor 

som är förtids-röstningsställen i 
kommunen och förtidsröstningstiden. 

Vid sammanträdet fattas även beslut om 

beställningar av valsedlar och om 

övriga erforderliga åtgärder. 

51 § 

Förtidsröstning kan anordnas i 
inrättning och i Postens kontor. Plats 
där förtidsröstning anordnas benämns 
förtidsröstningsställe. 

Förtidsröstning i Postens kontor 

ombesörjs av valförrättare. Posten skall 



förordnande av valförrättare i 
postanstalt bestäms särskilt. 
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senast den 3 september till central
nämnden anmäla namnen på dem 
som förordnats att verka som val
förrättare vid de postkontor som skall 
vara förtidsröstningsställen och deras 
tjänsteställning eller uppdrag samt de 
tider då förtidsröstning äger rum. 

Denna lag träder i kraft den 1 
januari 1993. 


