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LANDSKAPSSTYRELSENS MEDDELANDE till
Landstinget angående ändring av sättet för
val av Ålands riksdagsman och dennes suppleant .
I anledning av en motion i ärendet hemställde landstinget den 18 april 1977
hos landskapsstyrelsen om vidtagande av en utredning för fastställande av ändamålsenligheten av en ändring av bestämmelserna beträffande sättet för val av Ålands
riksdagsman och dennes suppleant. På grund härav har landskapsstyrelsen uppdragit
åt en för utredande av vissa frågor rörande allmänna val tillsatt komrnitte att utreda även den nu aktuella frågan. Komrni tten har i en promemoria, vilken tidigare
tillställts landstingsrnännen, skisserat olika alternativ för val av riksdagsmannen
och dennes suppleant utan att dock taga ställning till. frågan om en ref©rm av lagstiftningen är påkallad. Landskapsstyrelsen har även inhämtat den nuvarande riksdagsmannens uppfattning i ärendet, varvid framgått att denne i stort sett är tillfreds med det nu tillämpade valsystemet.
På basen av den utredning av ifrågavarande ärende som företagits anser landskapsstyrelsen det ändamålsenligt att man vid val av riksdagsman för Åland övergår från
det nu tillämpade majori tetsvalsystemet till ett system med proportionella val med
möjlighet till valförbund mellan kandidaterna (alternativ 3.4. i kommittens betänkande). Valet skulle således tillgå i huvudsak enligt de regler som för närvarande
gäller vid landstings- och kommunalval. Antalet kandidater i varje valförbund skulle
lämpligen maximeras till sex.
När det gäller åvägabringandet av en ändring av bestämmelserna rörande riksdagsmannaval finns två nära till han:3s liggande möjligheter : antingen lämnas en lagmotion
till riksdagen med stöd av 15 § självstyrelselagen eller också vänder sig landskapsstyrelsen till justitieministeriet och anhåller att frågan på ministeriets försorg
anhängiggörs i riksdagen i form av en regeringsproposi tion.
Med hänsyn till att ett nytt system för val av riksdagsman som bygger på de ovan
angivna riktlinjerna till sina huvuddrag är lätt att utan risk för missförstånd ange
och då det ej är av något större intresse för landskapet hur de berörda bestämmelserna utformas i detalj är det enligt landskapsstyrelsens uppfattning mest ändamålsenligt att välja den sistnämnda vägen för åstadkommande av den aktuella lagändringen .
På grund av det anförda anser landskapsstyrelsen det ändamålsenligt att bestämmelserna rörande val av riksdagsman för landskapet Åland ändras enligt de skisserade
riktlinjerna samt att den närmare utformningen av de nya reglerna för valet ombesörjes av justitieministeriet ävensom att lagändringen anhängiggörs i riksdagen i
form av en regeringsproposition.
Mariehamn den 17 mars 1978
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