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(39/70) ändras. Förslagets huvudsakliga ändringar är två: en modernisering av sättet att
uppgöra förteckningen över de röstberättigade och en förenkling av kandidatnomineringen. Som en följd av rationaliserade valförberedelser kan tidtabellen för hela valförrättningen förkortas.
Basförteckningarna och en stor del av de nuvarande vallängdernas funktion skall
enligt förslaget ersättas med ett maskinläsbart adb-dokument, rösträttsregistret, i vilket
ändringar och röstning under förtidsröstningen kan noteras direkt. Tidtabellen för upprättandet av rösträttsregistret, granskning och rättelseyrkanden komprimeras väsentligt.
Centralnämnden för lagtingsval skall istället för de kommunala centralnämnderna avgöra
rättelseyrkanden.
Nomineringsförfarandet föreslås ändrat så, att etablerade politiska föreningar har rätt
att ställa upp kandidater i lagtingsvalet utan att bilda valmansföreningar.
Utöver dessa huvudsakliga ändringar föreslås att lagen revideras på flera enskilda
punkter. De viktigaste är: Förtidsröstningstiden förkortas med hälften till sju dagar.
Granskningen av förtidsröster kan inledas tidigare. Indelningen i röstningsområden avgörs i april månad. Kommunstyrelserna tillsätter valnämnder och valbestyrelser. Det
högsta tillåtna antalet namn på kandidatlistorna i lagtingsval ökar från 10 till 45. Besvärsinstans och besvärsrätt gällande valresultatet ändras.
Landskapsstyrelsen föreslår även att landskapslagen om förfarandet vid rådgivande
kommunala folkomröstningar (20/98) ändras att motsvara ändringarna i landskapslagen
om lagtingsval och kommunalval.
Förslaget harmonierar med ändringar i kommunallagstiftningen. Rådets direktiv
94/80/EG (ändrad 96/30/EG) om närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid
kommunala val för unionsmedborgare som är bosatta i medlemsstat där de inte är medborgare beaktas.
Avsikten är att lagändringen skall ha trätt i kraft i början av valåret 1999.
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Andrad vallagstiftning

ALLMÅN MOTIVERING

I. Va/lagstiftningen
Vid val som förrättas i landskapet tillämpas både landskapslagstiftning och
rikslagstiftning. Landskapslagstiftningen berör lagtingsval, kommunalval och
kommunala folkomröstningar. Till den del landskapslagstiftningen stadgar om indelningen i röstningsområden och vissa valmyndigheter gäller landskapslagstiftningen även
i riksvalen. Rikslagstiftningen berör val av riksdag, republikens president och europaparlament.
Självstyrelselagen för landskapet Åland innehåller allmänna grundprinciper om val
av lagtingets ledamöter och om hembygdsrätt som förutsättning för rösträtt. Utöver dessa
bestämmelser av grundlagsnatur finns valstadganden i andra lagar. Om rösträtt och valbarhet stadgas i lagtingsordningen för landskapet Åland (11/72), kommunallagen för
landskapet Åland (73/97, ändrad 19/98) och landskapslagen om rösträtt och valbarhet i
kommunalval för personer som saknar hembygdsrätt (63/97). Rösträttens utvidgning,
först genom en sänkning av rösträttsåldem, sedan genom att i vissa fall ge personer utan
hembygdsrätt rösträtt, är den huvudsakliga ändringen av principiell natur som gjorts i
vallagstiftningen under årens lopp.
Hur medborgarna i det konkreta fallet kan använda grundläggande självstyrelserättsliga rättigheter att påverka landskapets utveckling både genom att aktivt använda sin
rösträtt och genom att medverka i beslutsfattande organ bestäms i landskapslagen om
lagtingsval och kommunalval (39/70). Lagen är en konkretisering av medborgerliga
grundrättigheter. Valsystemets grundprinciper har bibehållits intakta genom åren.

1.1 Landskapslagen om lagtingsval och kommunalval

Landskapslagen om lagtingsval och kommunalval är från 1970. Lagen har reviderats
1975, 1979, 1987, 1990, 1991, 1992 och 1994. De huvudsakliga bestämmelserna gäller
uppgörandet av en förteckning över de röstberättigade (3 kap.), uppställandet av kandidater (4 kap.), valförberedelser (5 kap.), valförrättningen och förtidsröstningen (6-7
kap.), rösträkningen och fastställandet av valets utgång (8-9 kap.).
De intressen som styr lagens utformning är valberedskapen, valsäkerheten och medborgarnas rättsskydd med hänsyn till rösträtten som medborgerlig grundrättighet samt
valhemligheten. Med undantag för valhemligheten som gäller medborgarnas röstning
kräver det demokratiska valsystemet öppenhet och insyn. Valens och vallagstiftningens
transparens, det vill säga lättbegriplighet och kontrollerbarhet, är avgörande.
Av tradition är landskapslagstiftningen i huvudsak likartad med rikslagstiftningen
till den del det gäller valsystemet. Det förenklar förfarandet för såväl valmyndigheter och
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valfunktionärer som väljare att likartade procedurer gäller för de olika val som förrättas i
landskapet. För valmyndighetema rationaliseras valen eftersom vissa kommunala beslut
gäller även vid de riksomfattande valen och bör kongruera med rikslagstiftningen. För
valfunktionärerena minskar felrisken. För landskapets invånare är valdeltagandet lättare
med likartade system då väljaren inte behöver hålla reda på hur valen går till från fall till
fall. Sammantaget har likartade valprocedurer ökat valsäkerheten och gjort valförfarandet begripligt för både röstare och myndigheter.
1. 2 Landskaps/agen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar

Landskapslagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar
(20/98) införde ett nytt sätt att påverka kommunala angelägenheter. Förfarandet vid rådgivande kommunala omröstningar bygger på landskapslagen om lagtingsval och kommunalval.
1.3 Revideringsbehov. Lagtingets hemställan

Det har funnits ett behov att revidera landskapslagen om lagtings- och kommunalval. De huvudsakliga orsakerna är:
- valens tekniska förberedelser och genomförande har ändrats i rikslagstiftningen
genom en refotm 1995,
- nomineringsförfarandet har konstaterats vara i behov av en komplettering, och
- ändringarna i kommunallagen jämte med den sammanhängande lagstiftning har
ändrat kretsen av röstberättigade.
Den första och sist nämnda orsaken har med utvecklingen i övrig lagstiftning att
göra. Ändringsbehovet vad gäller nomineringsförfarandet beror däremot på lagtingets
hemställan. Lagtinget hemställde den 3 april 1995 hos landskapsstyrelsen om utredning
och beredning av en ändring av 19 § LL om lagtingsval och kommunalval "så att verksamma politiska organisationer ges möjlighet att nominera kandidater oberoende av bestämmelserna om valmansföreningar" (LM 83/1993-94).
Revideringsbehovet träffar väsentliga delar av valsystemet. Det omfattar såväl konstaterandet av medborgarens rösträtt (förverkligandet av rösträtten) som sättet för upp ställande av kandidater.
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Ändrad va/lagstiftning

ALLMÄN MOTIVERING

1. Va/lagstiftningen
Vid val som förrättas i landskapet tillämpas både landskapslagstiftning och
rikslagstiftning. Landskapslagstiftningen berör lagtingsval, kommunalval och
kommunala folkomröstningar. Till den del landskapslagstiftningen stadgar om indelningen i röstningsområden och vissa valmyndigheter gäller landskapslagstiftningen även
i riksvalen. Rikslagstiftningen berör val av riksdag, republikens president och europaparlarnent.
Självstyrelselagen för landskapet Åland innehåller allmänna grundprinciper om val
av lagtingets ledamöter och om hembygdsrätt som förutsättning för rösträtt. Utöver dessa
bestämmelser av grundlagsnatur finns valstadganden i andra lagar. Om rösträtt och valbarhet stadgas i lagtingsordningen för landskapet Åland (11/72), kommunallagen för
landskapet Åland (73/97, ändrad 19/98) och landskapslagen om rösträtt och valbarhet i
kommunalval för personer som saknar hembygdsrätt (63/97). Rösträttens utvidgning,
först genom en sänkning av rösträttsåldem, sedan genom att i vissa fall ge personer utan
hembygdsrätt rösträtt, är den huvudsakliga ändringen av principiell natur som gjorts i
vallagstiftningen under årens lopp.
Hur medborgarna i det konkreta fallet kan använda grundläggande självstyrelserättsliga rättigheter att påverka landskapets utveckling både genom att aktivt använda sin
rösträtt och genom att medverka i beslutsfattande organ bestäms i landskapslagen om
lagtingsval och kommunalval (39/70). Lagen är en konkretisering av medborgerliga
grundrättigheter. Valsystemets grundprinciper har bibehållits intakta genom åren.

1.1 Landskaps/agen om lagtingsval och kommunalval

Landskapslagen om lagtingsval och kommunalval är från 1970. Lagen har reviderats
1975, 1979, 1987, 1990, 1991, 1992 och 1994. De huvudsakliga bestämmelserna gäller
uppgörandet av en förteckning över de röstberättigade (3 kap.), uppställandet av kandidater (4 kap.), val förberedelser ( 5 kap.), valförrättningen och förtidsröstningen (6-7
kap.), rösträkningen och fastställandet av valets utgång (8-9 kap.).
De intressen som styr lagens utformning är valberedskapen, valsäkerheten och medborgarnas rättsskydd med hänsyn till rösträtten som medborgerlig grundrättighet samt
valhemligheten. Med undantag för valhemligheten som gäller medborgarnas röstning
kräver det demokratiska valsystemet öppenhet och insyn. Valens och vallagstiftningens
transparens, det vill säga lättbegriplighet och kontrollerbarhet, är avgörande.
Av tradition är landskapslagstiftningen i huvudsak likartad med rikslagstiftningen
till den del det gäller valsystemet. Det förenklar förfarandet för såväl valmyndigheter och
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valfunktionärer som väljare att likartade procedurer gäller för de olika val som förrättas i
landskapet. För valmyndighetema rationaliseras valen eftersom vissa kommunala beslut
gäller även vid de riksomfattande valen och bör kongruera med rikslagstiftningen. För
valfunktionärerena minskar felrisken. För landskapets invånare är valdeltagandet lättare
med likartade system då väljaren inte behöver hålla reda på hur valen går till från fall till
fall. Sammantaget har likartade valprocedurer ökat valsäkerheten och gjort valförfarandet begripligt för både röstare och myndigheter.
1. 2 Landskapslagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar

Landskapslagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar
(20/98) införde ett nytt sätt att påverka kommunala angelägenheter. Förfarandet vid rådgivande kommunala omröstningar bygger på landskapslagen om lagtingsval och kommunalval.
1.3 Revideringsbehov. Lagtingets hemställan

Det har funnits ett behov att revidera landskapslagen om lagtings- och kommunalval. De huvudsakliga orsakerna är:
- valens tekniska förberedelser och genomförande har ändrats i rikslagstiftningen
genom en reform 1995,
- nomineringsförfarandet har konstaterats vara i behov av en komplettering, och
- ändringarna i kommunallagen jämte med den sammanhängande lagstiftning har
ändrat kretsen av röstberättigade.
Den första och sist nämnda orsaken har med utvecklingen i övrig lagstiftning att
göra. Ändringsbehovet vad gäller nomineringsförfarandet beror däremot på lagtingets
hemställan. Lagtinget hemställde den 3 april 1995 hos landskapsstyrelsen om utredning
och beredning av en ändring av 19 § LL om lagtingsval och kommunalval "så att verksamma politiska organisationer ges möjlighet att nominera kandidater oberoende av_bestärnmelserna om valmansföreningar" (LM 83/1993-94).
Revideringsbehovet träffar väsentliga delar av valsystemet. Det omfattar såväl konstaterandet av medborgarens rösträtt (förverkligandet av rösträtten) som sättet för upp ställande av kandidater.
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2. Framställningens mål
Framställningens mål är :
- att harmonisera valsystemet med rikslagstiftningens valsystem. År 1999 deltar
landskapets invånare i riksdagsval, europaparlamentsval samt lagtingsval och kommunalval. I januari år 2000 väljs republikens president. Syftet är att förenkla valdeltagandet
och valarbetet samt höja valberedskapen och valsäkerheten genom införandet av ett rösträttsregister som ersätter basförteckningar och vallängder,
- att anpassa valsystemet till landskapets egna behov. Särskilda lösningar behövs
beträffande förvaltningsuppgifter och medborgarnas rättsskydd,
- att beakta utvecklingen mot föreningar med kontinuerlig politisk verksamhet och
därmed ytterligare utveckla det sätt på vilket parlamentarismen förverkligas, utan att för
den skull minska flexibiliteten i det valsystem som gäller. Nomineringen av kandidater i
lagtingsval förenklas. Detta omfattande ingrepp i vallagstiftningen kräver en särskild
reglering beträffande frågeställningarna vem, när och hur,
- att förkorta tiden för förtidsröstning och tidtabellen i övrigt,
- att ändra bestämmelser som uppenbart inte tillgodoser dagens behov,
- att förenkla tillsättandet av vissa valmyndigheter, närmare bestämt valnämnder och
valbestyrelser.

3. Behörighetsfrågor
Landskapets vallagstiftning är landskapets behörighet. I framställningen tangeras
behörighetsfrågor på tre punkter, nämligen beträffande uppgiftsfördelningen mellan förvaltningsmyndigheter, föreningslagstiftningen och rä~sskipningen.
I landskapslagstiftningen kan riksmyndigheter inte åläggas förpliktelser. Av orsaker
som framgår i detaljgenomgången av ändringsförslagen är syftet att överlåta vissa uppgifter i samband med upprättandet och hanterandet av rösträttsregistret till riksmyndigheter. Det finns två möjligheter att genomföra det. Landskapsstyrelsen kan privaträttsligt
köpa tjänster av riksmyndighetema, varvid behörighetsfrågoma inte blir aktuella. Tjänsterna kan också offentligrättsligt överlåtas på riksmyndighetema genom en överenskommelseförordning. I det senare fallet är ansvaret inte privaträttsligt, förverkligat genom
konstaterande av kontraktsbrott och skadeståndskrav, utan ett myndighetsansvar. Detta
är att föredra när det gäller valfrågor.

Om överenskommelseförordningar stadgas i 32 § självstyrelselagen. Som namnet
säger, förutsätter förordningen ett avtal (samtycke). En överenskommelseförordning gällande riksvalens förrättande finns redan: Posten på Åland sköter uppgifter som ålagts
posten i rikslagstiftningen (se ÅFS 8/93). På motsvarande sätt skulle vissa uppgifter i
landskapslagstiftningen åläggas befolkningsregistercentralen och den lokala registermyndigheten.
Lagstiftningsbehörigheten tangeras även när det gäller etablerade politiska föreningars direktnomineringsrätt. Föreningarna är registrerade föreningar som underlyder föreningslagstiftningen. Deras beslut fattas normalt av föreningsmötet. Föreningsmötets beslut kan klandras och ogiltigförklaras. En klandertalan skulle emellertid ha avsevärda
verkningar på valens tidtabell och orsaka osäkerhet beträffande valresultatet.
I rikslagstiftningen har klandertalan avskurits. Såväl 31 § i lagen om riksdagsmannaval (FFS 391/69), som 31 §i den kommunala vallagen (FFS 361/72) utesluter klander
av föreningens beslut beträffande uppstä!landet av kandidater i valen. 185 § i regeringens
proposition (RP 48/98) till en enhetlig vallag, som avlåtits till riksdagen den 8 maj 1998,
innehåller samma bestämmelse. För vinnande av enhetlighet och överskådlighet upptas i
landskapslagen om lagtingsval och kommunalval ett stadgande av rikslagstiftningsnatur,
som i sak överensstämmer med motsvarande stadganden i rikslag. Detta sker med stöd
av 19 § 3 mom. självstyrelselagen.
Slutligen föreslås 74 § om besvär över lagtingsval ändrad så att kretsen besvärsberättigade utökas att omfatta även etablerade politiska föreningar och valets kandidater.
Det motsvarar 99 § L om riksdagsmannaval och ändringen sker med stöd av 19 § 3
mom. självstyrelselagen.

4. De viktigaste ändringsförslagen
4.1 Förteckningen över de röstberättigade
Förslaget är att ersätta basföi1eckningama och ändra vallängdernas funktion genom
införandet av ett rösträttsregister, som upprättas och hanteras genom automatisk databehandling. Rösträttsregistret ingår i justitieministeriets valdatasystem. Det infördes i riket
genom en lagreform 1995 och har utprovats vid valen 1996 - i landskapet tillämpades
det i europaparlamentsvalen.
Den automatiserade databehandlingen har höjt valberedskapen och valens tidtabell
har kunnat komprimeras. Omfattande delar av valförberedelserna förenklas och försnabbas.
Upprättandet av rösträttsregistret inverkar även på granskningen av rösträtten och
behandlingen av rättelseyrkandena.
Valsäkerheten och valhemligheten riskeras inte så länge registret hanteras korrekt.
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2. Framställningens mål
Framställningens mål är:
- att harmonisera valsystemet med rikslagstiftningens valsystem. År 1999 deltar
landskapets invånare i riksdagsval, europaparlamentsval samt lagtingsval och kommunalval. I januari år 2000 väljs republikens president. Syftet är att förenkla valdeltagandet
och valarbetet samt höja valberedskapen och valsäkerheten genom införandet av ett rösträttsregister som ersätter basförteckningar och vallängder,
- att anpassa valsystemet till landskapets egna behov. Särskilda lösningar behövs
beträffande förvaltningsuppgifter och medborgarnas rättsskydd,
- att beakta utvecklingen mot föreningar med kontinuerlig politisk verksamhet och
därmed ytterligare utveckla det sätt på vilket parlamentarismen förverkligas, utan att för
den skull minska flexibiliteten i det valsystem som gäller. Nomineringen av kandidater i
lagtingsval förenklas. Detta omfattande ingrepp i vallagstiftningen kräver en särskild
reglering beträffande frågeställningarna vem, när och hur,
- att förkorta tiden för förtidsröstning och tidtabellen i övrigt,
- att ändra bestämmelser som uppenbart inte tillgodoser dagens behov,
- att förenkla tillsättandet av vissa valmyndigheter, närmare bestämt valnämnder och
valbestyrelser.

3. Behörighetsfrågor
Landskapets vallagstiftning är landskapets behörighet. I framställningen tangeras
behörighetsfrågor på tre punkter, nämligen beträffande uppgiftsfördelningen mellan förvaltningsmyndigheter, föreningslagstiftningen och rättsskipningen.
I landskapslagstiftningen kan riksmyndigheter inte åläggas förpliktelser. Av orsaker
som framgår i detaljgenomgången av ändringsförslagen är syftet att överlåta vissa uppgifter i samband med upprättandet och hanterandet av rösträttsregistret till riksmyndigheter. Det finns två möjligheter att genomföra det. Landskapsstyrelsen kan privaträttsligt
köpa tjänster av riksmyndighetema, varvid behörighetsfrågoma inte blir aktuella. Tjänsterna kan också offentligrättsligt överlåtas på riksmyndighetema genom en överenskommelseförordning. I det senare fallet är ansvaret inte privaträttsligt, förverkligat genom
konstaterande av kontraktsbrott och skadeståndskrav, utan ett myndighetsansvar. Detta
är att föredra när det gäller valfrågor.

Om överenskommelseförordningar stadgas i 32 § självstyrelselagen. Som namnet
säger, förntsätter förordningen ett avtal (samtycke). En överenskommelseförordning gällande riksvalens förrättande finns redan: Posten på Åland sköter uppgifter som ålagts
posten i rikslagstiftningen (se ÅFS 8/93). På motsvarande sätt skulle vissa uppgifter i
landskapslagstiftningen åläggas befolkningsregistercentralen och den lokala registermyndigheten.
Lagstiftningsbehörigheten tangeras även när det gäller etablerade politiska föreningars direktnomineringsrätt. Föreningarna är registrerade föreningar som underlyder föreningslagstiftningen. Deras beslut fattas normalt av föreningsmötet. Föreningsmötets beslut kan klandras och ogiltigförklaras. En klandertalan skulle emellertid ha avsevärda
verkningar på valens tidtabell och orsaka osäkerhet beträffande valresultatet.
I rikslagstiftningen har klandertalan avskurits. Såväl 31 § i lagen om riksdagsmannaval (FFS 391/69), som 31 §i den kommunala vallagen (FFS 361/72) utesluter klander
av föreningens beslut beträffande uppställandet av kandidater i valen. 185 § i regeringens
proposition (RP 48/98) till en enhetlig vallag, som avlåtits till riksdagen den 8 maj 1998,
innehåller samma bestämmelse. För vinnande av enhetlighet och överskådlighet upptas i
landskapslagen om lagtingsval och kommunalval ett stadgande av rikslagstiftningsnatur,
som i sak överensstämmer med motsvarande stadganden i rikslag. Detta sker med stöd
av 19 § 3 mom. självstyrelselagen.
Slutligen föreslås 74 § om besvär över lagtingsval ändrad så att kretsen besvärsberättigade utökas att omfatta även etablerade politiska föreningar och valets kandidater.
Det motsvarar 99 § L om riksdagsmannaval och ändringen sker med stöd av 19 § 3
mom. självstyrelselagen.

4. De viktigaste ändringsförslagen
4.1 Förteckningen över de röstberättigade
Förslaget är att ersätta basförteckningarna och ändra vallängdemas funktion genom
införandet av ett rösträttsregister, som upprättas och hanteras genom automatisk databehandling. Rösträttsregistret ingår i justitieministeriets valdatasystem. Det infördes i riket
genom en lagreform 1995 och har utprovats vid valen 1996 - i landskapet tillämpades
det i europaparlamentsvalen.
Den automatiserade databehandlingen har höjt valberedskapen och valens tidtabell
har kunnat komprimeras. Omfattande delar av valförberedelserna förenklas och försnabbas.
Upprättandet av rösträttsregistret inverkar även på granskningen av rösträtten och
behandlingen av rättelseyrkandena.
Valsäkerheten och valhemligheten riskeras inte så länge registret hanteras korrekt.
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4.1.1 Nuvarande system i landskapsval
Medborgarsynpunkt
Rätt att delta i val är en medborgerlig grundrättighet. Denna rättighet konkretiseras i
en förteckning över alla personer som har rätt att rösta i valet. Förteckningen upprättas i
två steg: först upprättas en basförteckning, som granskas och korrigeras å tjänstens vägnar inom kommunerna, sedan en vallängd, som är den korrigerade basförteckningen.
Vallängden är valets huvuddokument vid sidan av sammanställningen av kandidatlistorna.
Före valen kan alla medborgare kontrollera att uppgifterna i vallängden är korrekta.
V allängderna läggs fram för granskning i hemkommunen och röstkort skickas ut till
personer som är upptagna i vallängden.
Om uppgifterna är felaktiga eller om uppgifter saknas kan varje medborgare framställa ett rättelseyrkande. Den kommunala centralnämnden avgör rättelseyrkandet långt
före valen (den 14 september). Om rättelseyrkandet förkastas eller inte tas upp till prövning underställs det förvaltningsdomstolens prövning, likaså om nämnden godkänner ett
yrkande på att någon skall uteslutas ur längden. I förvaltningsdomstolens utslag får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen endast om denna beviljar
besvärstillstånd.

Myndighetssynpunkt
Systemet bygger på de kommunala centralnämnderna som de viktigaste aktörerna i
förhållande till medborgarna. De kommunala centralnämndernas arbetsinsats är "manuell" och tidskrävande. De granskar basförteckningarna, korrigerar dem och behandlar
rättelseyrkanden.
Basförteckningarna inhämtas från landskapsstyrelsen. Senast den 10 augusti
tillställer landskapsstyrelsen de kommunala centralnämnderna basförteckningar som
uppgjorts röstningsområdesvis. Basförteckningens grunduppgifter har i sin tur erhållits
från folkbokföringen och folkbokföringsuppgifterna har kombinerats med uppgifter från
hembygdsrättsregistret. Röstkorten skickas ut av kommunerna.
Fram till valen 1991 svarade befolkningsregistercentralen för uppgörandet av basförteckningar och röstkort. Därefter har befolkningsregistercentralen inte deltagit i verkställandet av de interna åländska valen. Ett samarbete har naturligtvis varit nödvändigt
eftersom folkbokföringen ligger till grund för förteckningen över de röstberättigade.
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4.1. 2 Det nya systemet i riksvalen
Valsystemet i riket har utvecklats tekniskt. De möjligheter den datatekniska utvecklingen har erbjudit beträffande informationshanteringen har tagits tillvara utan att för den
skull riskera valsäkerheten och valhemligheten. Det nya sättet för informationshantering
har medfört att delar av valförberedelsema har överförts från de kommunala myndigheterna till registermyndigheterna.

Registerförvaltningen
En omorganisering av registerförvaltningen skedde med lagen om registerförvaltning (FFS 166/1996). Befolkningsregistercentralen är folkbokföringens centralmyndighet som förut. Den lokala registerförvaltningen sköts av magistraterna (tidigare registerbyråerna). I landskapet Åland sköts folkbokföringens lokala uppgifter emellertid av länsstyrelsen. I praktiken sköts den lokala registerförvaltningen av den gamla registerbyrån,
som sorterar under länsstyrelsen. Den kallas numera magistratsenheten vid länsstyrelsen
i landskapet Åland.
Registermyndigheterna har i praktiken hand om justitieministeriets val datasystem.

Va/datasystemet
Folkbokföringens uppgifter är grunden för förteckningen över de röstberättigade.
Folkbokföringen finns i befolkningsdatasystemet som upprätthålls av befolkningsregistercentralen. De lokala registermyndigheterna är uppkopplade till befolkningsdatasystemet och inför dagligen ändringar direkt i det.
Rösträttsregistret upprättas genom att ur befolkningsdatasystemets uppdateringsdatabas plocka ut röstberättigade personer och relevanta uppgifter om dem. Ansvarig för
upprättandet av rösträttsregistret är befolkningsregistercentralen. Befolkningsregistercentralen skickar också ut röstkorten. De lokala registermyndigheterna är involverade på det
lokala planet med att hålla uppgifterna tillgängliga för allmänheten samt ta emot och behandla rättelseyrkanden och införa ändringarna i rösträttsregistret. Korrigeringar kan
också göras å tjänstens vägnar.
Rösträttsregistret hinner ändras fram till den tolfte dagen före valdagen. Det används
därefter vid. förhandsröstningen den 11 till den 5 dagen före valdagen. Förhandsröstningsställen med uppkoppling till rösträttsregistret, såsom vissa postkontor, gör anteckningar direkt i rösträttsregistret.
Efter avslutad förhandsröstning ser justitieministeriet till att vallängder skrivs ut utgående från rösträttsregistret. Vallängderna skrivs sålunda ut först fjärde dagen före valdagen. Vallängden upptar inte personer som förhandsröstat.
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Va/datasystemets tillämpning
Det nya systemet har hittills prövats i det kombinerade europaparlaments- och kommunalvalet hösten 1996. Det har också tillämpats vid ett par kommunala folkomröstningar (i Kuhmoinen och i september detta år i St Michelstrakten). Det kommer att tillämpas i riksdagsvalet i mars 1999 och i europaparlamentsvalet i juni samma år samt i
presidentvalet i januari år 2000.
De erfarenheter man på rikshåll fick av 1996 års val har varit goda. Nya uppgifter
registreras "i realtid" och större mängder information kan med lätthet hanteras på kortare
tid.
En regeringsproposition (48/98) om en enhetlig vallag avläts till riksdagen den 8
maj 1998. Generellt sett ändras valbestämrnelserna inte i sak. En strävan till klarhet och
konsekvens är förslagets bakgrund. Förutom de ändringar som sammanhänger med länsreforrnen 1997 och med erfarenheterna från det första europaparlarnentsvalet 1996, föreslås vissa justeringar i systemet med rösträttsregister och valens tidtabell. Kommunalvalen skjuts upp till den fjärde söndagen i oktober.

4 1.3. överväganden gällande ett rösträttsregister i landskapsvalen
Det reformerade systemet i riket innebär stora principiella och praktiska förändringar. Landskapsstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp i maj 1997 för att utreda reformens betydelse för landskapets del jämte andra frågor om vallagstiftningen. Landskapsstyrelsen
har på grundval av arbetsgruppens utredning funnit att såväl valdeltagandet som valsäkerheten befrämjas av likadana system. Likadana valrutiner förenklar och rationaliserar
valen. Utgångspunkten är såled,es att ersätta basförteckningarna med ett rösträttsregister
och anpassa vallängdernas betydelse därefter. Frågan gäller vem som skall adrninisterera
landskapets valsystern och hur det skall byggas upp.
Justitieministeriets valdatasystern kan inte användas som sådant för upprättandet av
ett rösträttsregister. Det måste anpassas till landskapets förhållanden och frågorna om
hembygdsrätt. Emellertid utgör befolkningsdatasystemet hur som helst grunden för rösträttsregistret. Även hernbygdsrättsregistret är byggt på befolkningsdatasystemet.
Valdatasystemets rösträttsregister, som är en utveckling av befolkningsdatasysternet, är
utprovat och välfungerande. Det är möjligt att inom ramen för valdatasystemet utforma
ett rösträttsregister anpassat till landskapsvalen utan större svårigheter. Det är därför inte
ändamålsenligt att bygga upp ett eget tekniskt systern med hänsyn till de kostnader, den
felrisk och den sällan återkommande användningen (vart fjärde år) det handlar om.
Det är inte heller möjligt att kopiera rikssystemet som sådant och införa det i landskapets vallagstiftning. Förutom att uppgifterna i hembygdsrättsregistret är väsentliga för
landskapsvalen kan riksrnyndigheter inte åläggas förvaltningsuppgifter
landskapslagstiftningen. Det gäller såväl befolkningsregistercentralen som den lokala
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registermyndigheten. Slutligen är det inte önskvärt att statliga myndigheter avgör landskapsintema rösträttsfrågor (rättelseyrkanden, vilka i riket avgörs av magistraterna). Av
dessa orsaker föreslår landskapsstyrelsen följande:
Rösträttsregistrets uppbyggnad

Landskapets rösträttsregister får en egen utformning. Rösträttsregistret byggs upp
av dels befolkningsdatasystemet, dels hembygdsrättsregistret. Informationen i dessa
register kan enligt beräkningarna samköras på ko1t tid med tillräcklig teknisk kapacitet.
Rösträttsregistret innehåller särskilda punkter för dem som har rösträtt endast i lagtingsvalet ("bortaålänningar"), endast i kommunalvalet (invånare som saknar hembygdsrätt) och i båda valen. I övrigt motsvarar rösträttsregistret i huvudsak det rösträttsregister
som används i riksvalen.
Rösträttsregistret i landskapet utgår från rösträttens avgörande datum, den 1 september, enligt kommunallagen. Tidtabellen i landskapet blir något snävare än i riket, vilket är möjligt med hänsyn till att informationsmängden är betydligt mindre.
Förvaltningsuppgifter

I lagtexten utnämns en särskild valregistermyndighet. Valregistermyndighet är landskapsstyrelsen om annat inte har bestämts genom överenskommelseförordning. Valregistermyndigheten upprättar och administrerar rösträttsregistret.
Uppgifternas verkställande är avsett att överföras på riksmyndigheter så, att befolkningsregistercentralen svarar för upprättande och underhåll av rösträttsregistret och den
lokala registermyndigheten svarar för rösträttsregistrets praktiska skötsel. Befolkningsregistercentralen är inställd på och van vid datasekretessfrågor och är, som registerförare,
registeransvarig med särskild aktsarnhetsplikt.
Magistratsenheten vid länsstyrelsen skulle på samma sätt som i de riksomfattande
valen ha kontakten till· medborgarna gtmom att svara på förfrågningar, ge uppgifter ur
rösträttsregistret, och mekaniskt införa ändringar på grund av rättelseyrkanden (men inte
avgöra dem).
Landskapsstyrelsen skulle skicka ut röstkort och svara för den allmänna infom1ationen samt låta skriva ut och distribuera vallängder. I jämförelse med rikslagstiftningen har
landskapsstyrelsen justitieministeriets roll och handhar därutöver sådana funktioner som
det inte är ändamålsenligt att riksmyndighetema verkställer. Rättelseyrkandenas avgörande har krävt särskilda dispositioner.
Beslutanderätt i rösträtts.frågor

Rättelseyrkandena har avgjorts av de kommunala centralnänmderna och underställts
förvaltningsdomstolen vid negativa beslut. I och med att basförteckningen försvinner och
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ersätts med rösträttsregistret försvinner också de kommunala centralnämndernas uppgifter samt den automatiska juridiska prövningen vid negativa beslut.
Befolkningsdatasystemet har förbättrat kvaliteten på folkbokföringen och rättelseyrkandenas antal har minskat. Detta bör betyda att registret tidsmässigt är å. jour med de
faktiska förhållandena. Innehållsfel beror nu, liksom tidigare, på den mänskliga faktorn.
Hembygdsrättsregistret kan ge anledning till rättelseyrkanden.
I riksvalen hanteras och avgörs rättelseyrkandena av magistratsenheten. Det är inte
önskvärt att en statlig myndighet avgör landskapsinterna rösträttsfrågor. De avgörs lämpligast av en landskapsmyndighet.
Att landskapsstyrelsen skulle avgöra rättelseyrkandena är inte heller önskvärt. Landskapsstyrelsen är landskapets högsta politiska organ och högsta valmyndighet. Besvär
över dess beslut kan anföras endast till högsta förvaltningsdomstolen.
Att inrätta en ny myndighet, som skulle ta över rättelseyrkandena skulle vara möj-

ligt. Det förefaller emellertid inte ändamålsenligt med hänsyn till att val föITättas endast
vart fjärde år.
På landskapsplanet motsvaras de kommunala centralnämnderna av centralnämnden
för lagtingsval. Besvär över denna centralnämnds beslut kan anföras hos Ålands förvaltningsdomstol. Landskapsstyrelsens registratorskontor fungerar som centralnämndens
kansli och centralnämnden kan anställa behövlig personal (4 § gällande lag). Centralnämnden för lagtingsval är den instans som föreslås behandla rättelseyrkandena. Centralnämnden kommer emellertid att behöva anpassa sin verksamhet efter den nya uppgiften .

.A1edborgarnasrättsskydd
Rättelseyrkandena är till sin natur sådana att även om deras mängd och därmed arbetsbelastningen minskat så är deras principiella betydelse stor (rösträtt som medborgerlig grundrättighet). Varje rättelseyrkande måste därför tas på största allvar. Systemet för
behandling av dem är viktigt.
En falctor som behövt övervägas är hur behandlingen av rättelseyrkanden anpassas
till medborgarnas rättsskydd. Frågorna är i själva verket tre. De två första är:
- hur kan rättelseyrkanden.framställas utan tidskrävande, mödosamma resor, om de
skall behandlas och avgöras utanför den egna kommunen? Hur kan lagen ändras utan att
medborgarnas rättsskydd i detta avseende försämras?
- hur kan rättelseyrkanden behandlas utan att medborgarnas faktiska möjligheter att
få rösträttsfrågorna korrekt och snabbt avgjorda försämras? Tidpunkten för de kommuna-

la centralnämndernas avgöranden - den 14 september - gav en rymlig tidsrymd för juridisk behandling. Den juridiska behandlingen var automatisk i och med underställningen,
om beslutet var negativt (utan rösträtt). I det föreslagna systemet skall rättelseyrkandena
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vara avgjorda senast den 13 dagen före valdagen. Rösträttsregistret vinner laga kraft den
12 dagen före valdagen. Förtidsröstningen inleds följande dag. Om beslutet fattas 13
dagar tore valdagen och det är negativt kommer personen knappast att hinna få ett besvär
avgjort så att hon kan delta i förtidsröstningen (som pågår i sju dagar). Räknar vi in delgivningstider efter ett beslut den 13 dagen blir möjligheten att få rättelse genom besvär
närmast obefintlig. Tidsramen och sättet för behandlingen av rättelseyrkandena i centralvalnämnden är därför avgörande, liksom behovet av ett från början korrekt beslut. Det är
fråga om såväl tid som sakkunskap.

* Framställa rättelseyrkande
I framställningen har medborgarnas rättsskydd bibehållits genom följande lagbestämmelser:
a) uppgifter från rösträttsregistret kan fås per telefon,
b) rösträttsregistret kan, då landskapsstyrelsen så bestämmer, finnas tillgängligt på
andra ställen än magistratsenheten. Det kan finnas i de kommuner som har teknisk beredskap för det,
c) rättelseyrkandena kan göras på en blankett som finns på kommunalkanslierna,
d) kommunalkanslierna skall vidarebefordra rättelseyrkandena exempelvis per
telefax.
Sålunda kan medborgarna fortfarande sköta sina rösträttsfrågor lokalt, utan långa
eller tidsödande resor.
Ett rättelseyrkande skall framställas senast 19 dagen före valdagen.

* Behandla rättelseyrkande
En medborgare som självmant kontrollerar uppgifterna i rösträttsregistret och inlämnar ett rättelseyrkande vid tidigast möjliga tidpunkt, den 38 dagen före valdagen, måste
kunna räkna med att
a) få rättelseyrkandet korrekt avgjort
b) få det delgivet
c) kmma framställa besvär över avgörandet om det inte är korrekt
d) få besvären avgjorda
helst under de 26 dagar som löper fram till att rösträttsregistret vinner laga kraft och åtminstone före valdagen. Eftersom medborgaren i vissa fall har att reagera på att ett röstkort inte kommer (eftersom han inte har antecknats ha rösträtt) kan reaktionstiden förlängas. Röstkorten skickas ut senast den 31 dagen före valdagen. Om rättelseyrkandet
inte har avgjorts slutligt före valdagen, får medborgaren inte rösta.
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Den nya funktionen och de snäva tidsramarna ställer särskilda krav på centralnämn-'
den för lagtingsval.
Bestämmelser om centralnämnden finns i 4 § (sammansättning, beslutförhet och
möjlighet att anställa personal), i 31 § (mötesfrekvens) och 73 § (expeditioner). Dessa är
inte anpassade till den nya funktionen. De förutsätter att centralnämnden sammanträder
vissa fåtaliga dagar, är beslutför med ett visst antal ledamöter och utfärdar expeditioner
vilka undertecknas av två personer. Det är en styvt och trögt system. Uppgiften att behandla och avgöra rättelseyrkanden i den nya utformningen förutsätter kontinuerlighet,
snabbhet och smidighet. I riket sköter magistraterna funktionen som en del av tjänsten
under tjänstetid.

I lagtexten har detta lösts så att centralnämnden för lagtingsval utan dröjsmål (genast, kontinuerligt) skall behandla och avgöra inkomna rättelseyrkanden (13 §). Ytterligare sägs (14a §),att centralvalnämnden kan delegera uppgiften till en ledamot av nämnden eller till anställd personal. Denna person har att avgöra rättelseyrkandena å centralvalnämndens vägnar. Beslutsprotokollet undertecknas av denna person ensam. Därmed
är de yttre ramarna för en snabb och smidig behandling tillförsäkrade.
Rättsskyddet förutsätter även ett innehållsmässigt korrekt avgörande. Rättelseyrkanden finns av två slag: de som endast kräver tekniska justeringar för att faktauppgiftema
är inaktuella eller felaktigt införda och de som kräver juridiska bedömningar. De förstnämnda är numerärt överlägsna. De sistnämnda kräver särskild sakkunskap.
Magistraterna leds av en jurist (häradsskrivaren) som har förtrogenhet med verksamhetsområdet. I riksvalen avgörs rättelseyrkandena av häradsskrivaren. I landskapsvalen
har den juridiska behandlingen varit automatisk vid negativa beslut. Det är inte önskvärt att lagändringen försämrar rättsskyddet i förhållande till nugällande lag eller i förhållande till riksvalen.

4 § om centralvalnämnden föreslås därför ändrad så, att behovet av juridisk sakkunskap är tillförsäkrad. Medborgarnas rättsskyddsbehov tillgodoses av att centralvalnämnden kan delegera rättelseyrkandenas behandling till en .ledamot som har tillräcklig förtrogenhet med området eller med domaruppgifter.
Centralnämndens beslut att delegera uppgiften kan inte överklagas.

* Uppgiftsfördelningens transparens
Den tredje frågan ur rättsskyddssynpunkt sammanhänger med uppgiftsfördelningen i
samband med behandlingen av rättelseyrkandena och dess tydlighet ur medborgarsynpunkt.
Medborgaren får registeruppgifter från magistratsenheten, och till magistratsenheten
insänder medborgaren också sitt rättelseyrkande. Detta har ansetts mest praktiskt därför
att magistratsenheten:hanterar dessa frågor vid de andra'.valen och är den myndighet som
även i dessa val hanterar rösträttsregistret. Därtill behöver centralnämnden för lagtings-
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val utredning som tillhandahålls av magistratsenheten. Magistratsenheten skall till ett
rättelseyrkande bifoga relevant material för avgörande (om det inte handlar om hembygdsrättsregistret).
Ur medborgarsynpunkt är kontaktpunkten densamma i alla val, vilket är en fördel. Å
andra sidan förlorar medborgarna direktkontakten till den som utövar beslutanderätten i
rösträttsfrågor i landskapsvalen.
I lagförslaget har frågan lösts så att medborgarna ges information om beslutande
myndighet och dess kontaktuppgifter i röstkorten och i landskapsstyrelsens offentliga
anvisningar.
Landskapsstyrelsens registratorskontor fungerar som centralnämndens sekretariat.
Det kan väntas att registratorskontoret kommer att få fler samtal och besök under den
aktuella tiden. Det ligger i sakens natur. Centralnämnden för lagtingsval kommer att behöva tillfällig förstärkning av kanslipersonal under den tid som hanteringen av de nya
uppgifterna pågår.

4.2 Nominering av kandidater

Det enda sättet att ställa upp kandidater i valen är enligt gällande lag att bilda valmansföreningar. Valmansföreningar är tillfälliga sammanslutningar vilkas enda syfte är
att ställa upp kandidater. I landskapet fungerar även politiska organisationer med kontinuerlig verksamhet. Det finns en hemställan från lagtinget om att förenkla nomineringsförfarandet för dessa organisationer.
Det är fråga om ett rätt väsentligt ingrepp i valsystemet. Det innebär att vissa organisationer ges en särställning och denna särställning blir officiellt erkänd. Frågorna är vilka
som skulle ges denna status och när och hur de särskilda rättigheterna skulle utövas.
Grunden för frågeställningarna är om det finns tillräckliga skäl för det ur demokratins
synpunkt. Den sista frågan är en bakgrundsfaktor vid definitionen av "vem ?" liksom vid
avgränsningarna av "när?" och "hur?"
Som en jämförelse konstaterar landskapsstyrelsen att bakgrunden till rikets partilag,
som officiellt erkände partiernas särställning, bland annat var att väljaren inte personligen känner riksdagskandidaterna utan röstar för att hon omfattar ställningstagandena i
kandidatens parti. Pa.I.tiema är en mellanhand mellan medborgarna och statsmakten. Parlamentarism kan inte tänkas utan ett partisystem. Eftersom partiernas ställning blev officiell, blev även partiverksamheten till vissa delar offentlig (pa.I.tiets allmänna program,
bokslut mm).
Partiernas särställning innehåller såväl rättigheter som skyldigheter och bakgrunden
till särställningen är deras funktion i demokratin. Kravet på öppenhet och insyn som en
garanti för att varje skede av valen är demokratiskt, vilket är en grundförutsättning i vallagstiftning~n, gäller även valets enskilda beståndsdelar, såsom de nominerande rättssubjekten och utövandet av deras beslutanderätt.
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En direktnominering får alltså inte göra valet eller valsystemet oklart eller obegripligt för väljarna eller utomstående observatörer, än mindre ge dem den uppfattningen att
valsystemet inte motsvarar i västvärlden vedertagna demokratiska spelregler i alla skeden av valen och valförberedelserna.

4.2. I Vilka val?
I lagtingsvalet har de politiska organisationerna varit de aktörer som i huvudsak
ställt upp kandidater. Flera politiska organisationers verksamhet är och har varit långvarig och kontinuerlig. Kontinuitet är i praktiken en förutsättning för parlamentarism.
Ändrade verksamhetsförutsättningar för de politiska organisationerna i samband med
valen är en positiv åtgärd som befrämjar demokratin.
Detta gäller emellertid endast lagtingsvalet. I sin utredning har landskapsstyrelsen
märkt att flera orsaker talar för att bestämmelserna om direktnominering i detta skede
skulle gälla enbart lagtingsvalet och inte utvidgas till att omfatta kommunalvalet.
I många av de åländska kommunerna genomförs kommunalvalen fortfarande utan
partipolitiska förtecken. Kommunalvalen är småskaliga och utpräglat personcentrerade.
Det är inte befogat att införa direktnominering i kommunalvalen vilkas politiska dimension inte är av samma slag som lagtingsvalen.
Det är också svårt att entydigt definiera de politiska organisationer som är verksamma inom kommunerna. Skaran aktörer är heterogen. I vissa finns det underavdelningar
till en politisk organisation, i andra fall är den i kommunen verksamma gruppen registrerad som en sldld förening och har därmed möjlighet att verka som en juridisk person. De
politiska organisationernas verksamhet i kommunerna avviker således från varandra till
sin juridiska utformning vilket gör det svårt att på ett rättvist sätt definiera vem som
skulle ha rätt att ställa upp kandidater utan att bilda valmansföreningar. Direktnomineringen skulle vara möjlig att genomföra i vissa kommuner, men inte i andra.
Kommunalvalen är också i administrativt hänseende enklare att genomföra än lag··
tingsvalet så, att det krävs färre medlemmar i en valmansförening för varje kandidat som
föreningen vill ställa upp. Landskapsstyrelsen anser vidare att det finns goda skäl att
först i ett lagtingsval vinna erfarenheter av det föreslagna systemet innan det eventuellt
utvidgas till att gälla också kommunalvalet.

4. 2. 2 Vilka organisationer?
Landskapsstyrelsen föreslår att etablerade politiska föreningar ges rätt att ställa upp
kandidater i lagtingsval utan att bilda valmansföreningar. Med en etablerad politisk förening avses
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a) en registrerad förening
b) vars egentliga syfte är att påverka politiska angelägenheter i landskapet och
c) som är företrädd i lagtinget eller var det under föregående mandatsperiod.
Företrädd i lagtinget är föreningen då den fått någon invald från en kandidatlista
som ställts upp under en beteckning som innehåller föreningens namn.
De föreslagna kriterierna uppfyller de innehållsmässiga krav som i huvudsak bör
ställa. Samtidigt är kriterierna lättkontrollerade. Kontrollen kräver inte mer ingående bedömningar.
En registrering (i föreningsregistret) gör en förening till ett rättssubjekt som i sitt
eget namn kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. Det är ett grundvillkor för
att föreningen skall ges särskilda rättigheter. Registreringen föregås av en viss offentlig
granskning, bland annat av att föreningens stadgar tillförsäkrar att demokratiska spelregler följs i föreningens beslutsfattande.
Ett registerutdrag innehållande föreningens registrerade namn (i vilket det kan förvärva rättigheter) och föreningens namntecknare kommer att ersätta valmansföreningarnas stiftelseurkWlder vid anhållan om offentliggörande av kandidatlista.
Att föreningens egentliga syfte är politiskt framgår av det tidigare invalet i lagtinget,
av att den nu ställer upp kandidater och av föreningens verksamhet i övrigt, förutom att
det framgår av föreningens stadgar (ändamålsparagrafen).
Eftersom prövningen endast är formell blir en fråga obesvarad i lagtexten, nämligen
frågan om föreningen de facto är samma förening som hade en kandidat invald i lagtinget, eller om det endast är skalet och namnet som består medan innehållet förändrats (genom till exempel en "kupp"). Att införa en längregående (materiell) prövning än den föreslagna skulle emellertid innebära införandet av ett helt nytt prövningssystem. Här har
landskapsstyrelsen gjort samma bedömning som visavis det som sägs nedan om en neutral instans för förhandsbesked.
Vissa osäkerhetsmoment kan uppkomma om föreningen fallit ur lagtinget i föregående val. Är dess egentliga syfte fortfarande att påverka politiska angelägenheter i landskapet?
Man får utgå från det, om föreningen ställer upp kandidater. Ett särskilt förfarande
för förhandsbesked har inte föreslagits. Förhandsbesked skulle, när det gäller bedömningsfrågor av den art det är fråga om, behöva ges av en neutral instans med bevisning
beträffande partiprogram, faktisk verksamhet, eventuellt "partistöd" och liknande. En
neutral instans med kapacitet att riktigt bedöma materiella frågor av det omtalade slaget
finns inte. Inrättandet av en sådan instans skulle vara ett steg mot ett förfarande som ersätter partiregistrering, dock inom ramen för valfrågor. Det finns åtminstone inte ännu
skäl att vidta åtgärder i den riktningen. Om föreningen själv är osäker bildar den valmansföreningar. Förfarandet med direktnominering bygger på seriös politisk verksamhet
och egenkontroll.
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4.2.3 På vilket sätt?
I eget namn

Föreningen skall gå till val i eget namn. Ett valförbund, som föreningen ingår, skall
innehålla föreningens namn. Genom ändringen i vallagstiftningen ges de etablerade politiska föreningarna en särskild status. De bör i alla sammanhang handla under sitt registrerade namn.
Föreningsmötet beslutar

Föreningsmötet är ett demokratiskt organ som enligt föreningslagen är den instans
som har beslutanderätten i föreningens angelägenheter. Enligt lagförslaget fattas följaktligen beslutet om kandidatlistan och anhållan om dess offentliggörande av föreningsmötet eller på annat sätt som stadgarna föreskriver. Föreningsstadgarna är föreningens interna angelägenhet.
Föreningens stadgar kan i särskilt nämnda frågor innehålla regler om att medlemmarna deltar i speciella omröstningstillfällen eller röstning per post. Såvida de etablerade politiska föreningarna anser det befogat, bör deras stadgar innehålla särskilda bestämmelser om hur förslag till kandidater skall framställas inom föreningen och hur föreningsmötet skall fatta detta slag av beslut. Enligt föreningslagen har alla medlemmar
som fyllt 15 år har en röst på föreningsmötet. Gränsen för rösträtt och valbarhet i valen
är högre.
Som en jämförelse: i rikets kommunalval har partierna rätt att ställa upp kandidater.
Det sker genom den förening som är partiets lokalförening. Särskilda i lag införda bestämmelser om omröstning finns inte. För riksdagsvalen finns särregler. För att ställa
upp kandidater i riksdagsvalen förrättar partierna inom valkretsarna medlemsomröstningar med hemlig och lika rösträtt. Partiernas stadgar tillämpas vid medlemsomröstningen.
Om stadgarna saknar bestämmelser om medlemsomröstningen gäller särskilda bestämmelser i vallagen, däribland att rösträtt har den som senast på valdagen fyller 18 år. Det
ankommer inte på den myndighet som behandlar kandidatansökningarna att granska på
vilket sätt man verkställt omröstningen eller andra interna frågor.
Enligt lagförslaget kan föreningsmötets beslut inte klandras. En klandertalan skulle
skapa stora osäkerhetsmoment. Klandertalan är också avskuren i rikslagstiftningen om
val.
Kandidatlistor

Det högsta antalet kandidater på en kandidatlista är en och en halv gång det antal
ledamöter som skall väljas, det vill säga 45 (se även nedan 4.4.4). En etablerad politisk
förening kan ha flera kandidatlistor, men inte fler kandidater än det antal som maximalt
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kan finnas i ett valförbund, 90. Kandidatlistorna skall hållas samman under föreningens
beteckning. Centralnämnden för lagtingsval sammanför listorna under föreningens beteckning i den slutliga sammanställningen.
Valförbund
En etablerad politisk förening kan ingå valförbund med en annan sådan förening
eller med en valmansförening. Skrivningen är att det är rättssubjektet - föreningen - som
ingår valförbundet. Föreningen kan inte splittra sina listor så att de ingår i olika valförbund. Antalet kandidater i ett valförbund är högst 90.

4.3. Ingreppen i valsystemet i korthet
Lagförslagets två huvudsakliga nyheter, rösträttsregistret och direktnomineringen,
innebär i korthet följande:
- ett rösträttsregister ersätter basförteckningen och stora delar av vallängdens funktioner.
Rösträttsregistret uppgörs utgående från datasystem och det hanteras och bearbetas genom dataförbindelse, även under förtidsröstningen (i mån av teknisk kapacitet). Tidtabellen för valen blir snävare i och med den försnabbade informationshanteringen. Det nya
sättet för informationshantering betyder också att de kommunala centralnämndernas arbetsinsats med kontrollen av de röstberättigade försvinner. Myndighetsgranskningen av
rösträtten försvinner i praktiken,
- politiska organisationer som motsvarar definitionen på etablerade politiska föreningar
har rätt att ställa upp kandidater i lagtingsvalet utan att bilda valmansföreningar,
- centralnämnden för lagtingsval avgör rättelseyrkandena och utövar även kontrollen
över direktnomineringen på gammalt sätt genom godkännande av kandidatlistor.

4. 3.1 Inverkan på uppgiftsfördelningen
I korthet berörs uppgiftsfördelningen som följer:
- landskapsstyrelsen upprättar rösträttsregistret, men uppgiften överförs på befolkningsregistercentralen,
- de kommunala centralnämndernas manuella granskning av basförteckningarna försvinner;
- tillhandahållandet av uppgifter för granskning förverkligas hos den lokala registermyndigheten; i månav möjlighet i kommunerna,
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- de kommunala centralnämnderna avgör inte rättelseyrkanden. Uppgiften överförs

på centralnämnden för lagtingsval,
- direktnomineringen förverkligas utan att förslaget medför nya myndighetsuppgifter.

4. 3. 2 Inverkan på tidtabellen
Rösträtt
Tidtabellen för valförrättningen blir komprimerad. Den förkortas från 75 till 50 dagar i runda tal. Det möjliggörs av den effektivare inforrnationshanteringen. Tidtabellen
ändras som följer:
- rösträttsregistret upprättas långt senare än basförteckningen. Arbetet med basförteckningen i kommunerna inleddes den 10 augusti (68 dagen före valdagen). Avgörande
dag för rösträtt är enligt kommunallagen den 1 september, vilken infaller senast den 44
dagen före valdagen. Rösträttsregistret upprättas strax därefter, den 41 dagen före valdagen,
- tiden för granskning och rättelseförfarandet förkortas. Granskning av uppgifterna
inleds den 38 dagen och den 19 dagen skall rättelseyrkandet vara inlämnat. Rättelseyrkandena skall vara avgjorda senast 13 dagar före valen mot 33 dagar före valen enligt
gällande system,
- rösträttsregistrets livslängd varar som huvudregel tills förtidsröstningen avslutats
och det bearbetas hela tiden maskinellt. Först därefter skrivs vallängderna ut, den fjärde
dagen före valdagen.

Kandidatlistor
Valmansföreningarnas och de etablerade politiska föreningarnas valförberedelser
ges en något vidare tidsrymd, medan centralnämndernas arbete blir intensivare:
- tiden för att lämna in anhållan om offentliggörande av kandidatlista senareläggs
med elva dagar. Behandlingen av den och den slutliga sammanställningen senareläggs
med sex dagar. Behandlingen sker.under en fem dagar kortare tidsrymd,
- eftersom förtidsröstningen begynner en vecka senare minskar inte tiden för valkampanjer.
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4.4 Andra centrala ändringar

4. 4.1 Förtidsröstningen
Förtidsröstningen förkortas med sju dagar. Förtidsröstningen infaller den 11 till den
5 dagen före valdagen. Förhandsröstningen i riket varar i sju dagar. Vid förtidsröstningen används rösträttsregistret.
Landskapsstyrelsen har övervägt huruvida förtidsröstningstiden skulle kunna bibehållas oförändrad. Detta är emellertid inte möjligt eftersom tidtabellen är synkroniserad
med andra moment i valförberedelserna. Till exempel inleds förtidsröstningen dagen efter att rösträttsregistret vinner laga kraft. Förtidsröstningen kan inte inledas före det. Den
kan inte heller pågå längre än till den 5 dagen före valdagen därför att vallängderna därefter skall skrivas ut varvid rösträttsregistret, där anteckningar om deltagande i förtidsröstningen görs, skall bli inaktivt.
Förtidsröstningstidens längd på särskilda förtidsröstningsställen är i själva verket
inte den avgörande faktorn för deltagande i förtidsröstningen. Sjömän, andra bortavarande och personer som är förhindrade av sjukdom eller handikapp (50 § 2 mom.) kan begära förtidsröstningshandlingar betydligt tidigare, ifylla dem och returnera dem. Handling-

arna skall vara den kommunala centralnämnden tillhanda senast klockan 19 fredagen
före valdagen (54e § i sin föreslagna form). Begäran om förtidsröstningshandlingar kan
göras tidigt. Kommunerna skall ha sådana senast den 27 dagen före valdagen (53 §). Riksval med förkortad förhandsröstning har hållits. Antalet förhandsröster har inte minskat.

4. 4. 2 Granskning av förtidsröster
Granskningen av förtidsröster kan inledas valdagen klockan 15. Röstning under förtidsröstningstiden har ökat och förtidsrösternas antal har medfört vissa svårigheter att
hinna med räkningen.

4. 4. 3 Kommunala beslut
Indelningen i röstningsområden sker senast i april 1999. Därefter tillsätts valnärnn~
derna och valbestyrelserna av kommunstyrelserna för större flexibilitet. Ersättarnas antal
minskar till tre.

4. 4. 4 Antalet kandidater på lista och listans beteckning
Det högsta antalet kandidater på lista för lagtingsval ökar från 10 till 45 (en och en
halv gång det antal ledamöter som skall väljas). För valmansföreningarnas del gäller liksom tidigare även den begränsningen att antalet kandidater rar uppgå till högst en tiondedel av valmansföreningens medlemmar.

A'ndrad va/lagstiftning

22

I de senaste lagtingsvalen har det varit vanligt att politiska organisationerna bildat
valförbund bestående av flera listor. Det har också blivit vanligare att ställa upp kandida.ter på enmanslistor inom ett valförbund i syfte att låta kandidatens personliga röstetal
avgöra ordningsföljden och valet. Detta har inneburit att lika många valmansföreningar
som kandidater har bildats.
Det är uppenbart att bestämmelsen inte fyller sin funktion i dagens läge. Genom att
öka antalet kandidater på en lista i lagtingsvalet undanröjs behovet av enmanslistor och
delvis behovet av "oäkta" valförbund, det vill säga valförbund av rent teknisk karaktär.
Härigenom förenklas förfarandet för såväl dem som handhar kandidatnomineringen som
för valmyndigheterna.
Kandidatlistor i valförbund får inte ha en egen beteckning (förtydligande)

4.4.5 Valsedels ogiltighet
En valsedel blir inte ogiltig för att väljaren har makulerat sin första anteckning och
infört en tydlig ny anteckning. En sådan förtydligande ändring godtas.

4. 4. 6 Besvärs.frågor
Besvär över valen riktas till Ålands förvaltningsdomstol, inte till landskapsstyrelsen.
Besvärsrätten i lagtingsval utvidgas att omfatta de etablerade politiska föreningar som
deltagit i valen. Den som var uppställd som kandidat har besvärsrätt, vilket nämns uttryckligen vid sidan av det nuvarande stadgandet som ger var och en röstberättigad besvärsrätt.

4. 4. 7 Rådgivande kommunala folkomröstningar
Landskapslagen om förfarandet vid rådgivande kommunala omröstningar ändras till
de delar som behövs för att lagen skall motsvara ändringarna i landskapslagen om lagtingsval och kommunalval.

5. Förslagets konsekvenser

5.1 Ekonomiska konsekvenser
'5.1.1 Kostnadsfördelningen
Kostnadsfördelningen mellan landskapet och kommunerna ändras så att landskapet
bekostar upprättandet och hanteringen av rösträttsregistret. Kommunerna belastas av
hälften av kostnaderna för basförteckning och vallängd enligt nuvarande system. Förslaget innebär en sänkning av de kommunala kostnaderna.
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Upprättandet och användningen av rösträttsregistret kommer att föranleda kostnader,
oberoende av vem som står för upprättandet. Mindre kostnader beräknas anlitandet av
det färdiga valsystemet bereda landskapet jämfört med utvecklandet av ett eget system.
Kostnaderna faktureras landskapet av befolkningsregistercentralen. Befolkningsregistercentralens kostnader består dels av upprättandet (programmeringen) och
underhållet av rösträttsregistret, dels av de lagstadgade avgifter som befolkningsregistercentralens tjänster betingar (FFS 1180/1997). För rösträttsregistrets upprättande och underhåll anlitar befolkningsregistercentralen ett utomstående bolag (i detta nu TT-Tieto
Oy) efter sedvanligt offertförfarande.

5.1. 2 Personalkostnader
De huvudsakliga användarna av rösträttsregistret - den lokala registerförvaltningen
och postens personal - har i samband med riksvalen utbildats för användningen av rösträttsregistret av sina huvudmän. När rösträttsregistret tillhandahålls i kommunerna kan
utbildningskostnader uppstå.
Ibruktagandet av rösträttsregistret minskar väsentligt arbetsbördan för kommunernas
centralnämnder. De arbetsmoment som bortfaller är granskning och fastställandet av basförteckningar och vallängder, behandling av rättelseyrkanden samt granskningen av förtidsrösterna till den del anteckningar gjorts i rösträttsregistret på förtidsröstningsstället.
Kostnaderna för arvodet för de kommunala centralnämnderna sjunker.
Arvodena eller lönekostnaderna för centralnämnden för lagtingsval ökar med behandlingen av rättelseyrkanden. Centralnämnden för lagtingsval kommer också att behöva förstärkning av kanslipersonal under den tid rösträttsregistret är i användning.

5. 2 Organisatoriska konsekvenser
Nya organ inrättas inte. Uppgifterna fördelas på befintliga organ. Större uppgifter
åläggs landskapsstyrelsen som valregistermyndighet och centralnämnden för lagtingsval,
medan de kommunala instansernas uppgifter minskar. Verkställandet av vissa uppgifter
överförs på riksmyndigheterna.

5. 3 Konsekvenser för medborgarna
Avgörande datum för rösträtt ändrades redan med kommunallagen. Ifråga om
granskning av uppgifter och rättelseyrkanden har särskilda åtgärder vidtagits för att medborgarna inte skall uppleva annat än en försumbar ändring i jämförelse med nugällande
lagstiftning.
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5.4 Konsekvenser för jämställdheten mellan könen
Inga kända verkningar föreligger.

5.5 Miljökonsekvenser
Inga kända verkningar föreligger.

6. Förslagets beredning
Landskapsstyrelsen tillsatte i maj 1997 en arbetsgrupp med uppgift att utreda de frågor i samband med vallagstiftningen som resulterat i denna framställning. Arbetsgmppen
har hört sakkunniga, befolkningsregistercentralen och länsstyrelsens magistratsenhet
samt följt med utvecklingen i rikslagstiftningen. Beredningen av framställningen har
inväntat den proposition om enhetlig vallagstiftning som regeringen avlät till riksdagen
den 8 maj 1998 (RP 48/1998).
Remissyttranden över arbetsgmppens betänkande har inkommit från kommunerna,
Ålands kommunalförbund kf, justitieministeriet, befolkningsregistercentralen och länsstyrelsen på Åland (magistratsenheten). Remissyttrandena har generellt varit positiva.

Detriljmotivering

DETALJMOTIVERING
LANDSKAPSLAGEN OM LAGTINGSVAL OCH KOMMUNALVAL
Genomgående ändringar
I lagtexten upprepas följande tre ändringar ett flertal gånger:
- länsrätten ersätts genomgående med Ålands förvaltningsdomstol,
- hänvisningen till 9 § 1 mom ersätts med 10 § 1 mom (röstkort), och
- ombudsman ersätts med valombud.
Den terminologiska ändringen av ombudsman till valombud som
diskuteras under 20 §.

1 kap. Allmänna stadganden

Kapitlet

2 och 2a§§ moderniseras.
Beslutstidpunkten för indelning i röstningsområden justeras.

2 §.Indelning i röstningsområden. Kommunen utgör ett röstningsområde om kommunfullmäktige inte beslutar något annat. Ett sådant beslut fattas vid behov. Beslutet, som
fattas senast inom april månad, gäller från den 15 oktober samma kalenderår. Om beslutet fattas i maj gäller indelningen från den 15 oktober följande kalenderår.
Ett exempel: ett beslut om indelning i röstningsområden fattas av fullmäktige
15.4.1999 och gäller då 15.10.1999-14.10.2000. Om fullmäktige fattar beslutet
15.5.1999 gäller indelningen 15.10.2000-14.10.2001.
Beslutet behöver inte upprepas. Det fattas "vid behov". Den gällande indelningen
iakttas fram till att en ny indelning bestämts och blivit giltig den 15 oktober som ovan
sagts.
Vilka som hänförs till ett röstningsområde och anknytningen till den 1 januari bortfaller ur denna paragraf. Anknytningen till den 1 januari i valsammanhang har frångåtts
redan i den nya kommunallagen.
Indelningen gäller även i de riksomfattande valen. Paragrafen motsvarar riksbestämmelser.
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2a §. Meddelande om röstningsområden och vallokaler. Magistratsenheten vid länsstyrelsen på Åland (f.d. registerbyrån) och landskapsstyrelsen skall underrättas om röstningsområdena och vallokalerna (röstningsställena). Uppgifterna behövs för upprättandet
av rösträttsregistret och de behövs även i de riksomfattande valen.
I de riksomfattande valen svarar befolkningsregistercentralen för upprättandet av
rösträttsregistret och utskicket av röstkorten. Beträffande de åländska valen är landskapsstyrelsen ansvarig myndighet, om annat inte bestäms genom överenskommelseförordning. Info1mationen går till bägge myndigheter.

2 kap. Valmyndigheter

Kapitlet

4, 5 och 6 §§ändras. Ändringen i 5 §är teknisk.
Valnämnd utses av kommunstyrelsen och är beslutför med tre
ledamöter.

4 §. Centralnämnd för lagtingsval. Sammansättning. Ett tillägg görs i paragrafens I
mom. Ändringen sammanhänger med centralvalnämndens nya funktion att behandla och
avgöra rättelseyrkanden. En av nämndens ledamöter skall vara juris kandidat och ha erfarenhet av domaruppgifter eller förtrogenhet med rättsområdet ifråga. Handhavandet av
domaruppgifter (auskultering i riket, tingsmeritering i Sverige) är en erfarenhet som till
försäkrar ett korrekt handhavande av frågor kring medborgarnas rättsskydd. Förtrogenhet
med rösträttsfrågor (hembygdsrätt, medborgarskap, hemkommun) kan ge samma resultat.
5 §.Kommunal centralnämnd. Närvaro- och yttranderätt. Hänvisningen till kommunallagen i 3 mom. bortfaller eftersom kommunallagen ändrats. Frågan gäller närvaro- och
yttranderätt vid den kommunala centralnämndens och valnämndens sammanträden.
Kommunallagen har inte bestämmelser om sådana frågor. I frånvaro av lagbestämmelser
gäller normer av lägre rang. Den modell till förvaltningsstadga som kommunala samarbetsnämnden godkänt 16.10.1997 behandlar i 23-24 §§ närvaro- och yttranderätt för
kommunstyrelsens representanter. Stadgan kan i denna eller annan form antas av
kommunen. För bibeb,ållandet av valhemligheten finns det därför skäl att i sak hålla kvar
momentets bestämmelse att företrädare ilir kommunstyrelse inte har rätt att vara närvarande.
6 §. Va/nämnd och valbestyrelser. Kommunstyrelsen skall .tillsätta valnämnd och valbestyrelser i god tid före valen. Valet av beslutsorgan - kommunstyrelsen - beror på att tillsättandet blir snabbare och smidigare än en behandling i fullmäktige.
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Dessa organ skall kunna utses av kommunstyrelserna efter att fullmäktige fattat beslut om röstningsområden. Därför ersätts tidsfristen januari månad med en öppen tidsangivelse (i god tid före valen). Mandatperioden varar för övrigt tills nya nämnder och
bestyrelser tillsatts (7 §).
Fler ersättare än tre behövs inte i valnämnden. Valnämndens ordinarie ledamöter är
fortsättningsvis fem till antalet. Valnämnd och valbestyrelse är beslutföra med tre ledamöter närvarande.

3 kap. Rösträttsregister och vallängder

Kapitlet

Rubriken ändras och kapitlet genomgår en totalrevidering.
Rösträttsregistret är ett av valens huvuddokument. Det är maskinläsbart
(adb-dokument), inte en papperskopia. Ändringar, liksom
förtidsröstning där rösträttsregistret är i elektroniskt bruk, noteras via
datorförbindelse. Det laga kraft vunna rösträttsregistret följs oförändrat
i valen. Rösträttsregistret vinner laga kraft den 12 dagen före valdagen.
Efter att förtidsröstningen avslutats skrivs vallängderna ut utgående från
rösträttsregistret.
Tidtabellen komprimeras väsentligt. Den avgörande dagen för rösträtt
i kommunallagen, den 1 september, har lagts till grund för kapitlets och
rösträttsregistrets utformning.
Bestämmelserna förenhetligas med motsvarande riksbestämmelser där
det inte finns skäl att avvika från dem. Skäl att avvika finns främst
avseende rösträttsregistrets innehåll, rättelseyrkandenas avgörande och
vallängdernas utformning. Kapitlets utformning sammanhänger med en
överenskommelseförordning om att delar av uppgifterna verkställs av
riksmyndighetema. Innehållet, ibland till och med ordvalet, har därför i
möjligaste mån anpassats till riksbestämmelsema för att trygga en
smidig funktion.
Innehållet i alla paragrafer ändras och fem nya paragrafer tilläggs.

7a §.

Va/registermyndighet. Myndighetsorganisationen har behandlats i de allmänna

motiveringarna . .I lagtexten sägs att landskapsstyrelsen är valregistermyndighet om inte
annat bestämts. Syftet är att anlita folkbokföringsmyndighetema där det är mest praktiskt. Med valregistermyndighet avses därför i detta kapitel:
- den centrala folkbokföringsmyndigheten, befolkningsregistercentralen, där det talas om att upprätta rösträttsregister (8 §),
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- den lokala registermyndigheten, magistratsenheten vid länsstyrelsen, där det talas
om att ge uppgifter, motta rättelseyrkanden och göra ändringar i registret (8a §och framåt).
Skyldigheter kan emellertid inte åläggas en riksmyndighet i denna landskapslag. För
detta ändamål krävs en sådan överenskommelseförordning som avses i 32 § självstyrelselagen för Åland.
8 §. Rösträttsregister. Rösträttsregistret är ett adb- dokument som möjliggör en snabb
och smidig behandling av relevanta uppgifter inför röstningen och under själva förtidsröstningen. Efter att registret upprättats finns det som en databas hos befolkningsregistercentralen. Det syns på dataskärmarna hos dem som är uppkopplade till befolkningsregistercentralen och rösträttsregistret. Befolkningsregistercentralen och de lokala registermyndigheterna svarar för det tekniska upprätthållandet av registret under registrets
livslängd. Rättelser och anteckningar i registret införs direkt i databasen. Anteckningen
och rättelsen syns på dataskärmen på alla ställen där rösträttsregistret är i bruk.
I landskapets interna val skulle registret byggas upp av både befolkningsdatasystemet (riket) och hembygdsrättsregistret (landskapet). Den utvecklade adb-tekniken medför att detta låter sig göras snabbt. Hembygdsrättsregistret överförs till befolkningsregistercentralen på till exempel magnetband och kombineras med uppgifterna i befolkningsdatasystemet.
Rösträttsregistret skall upprättas den 41 dagen före valdagen som är en måndag. I
rösträttsregistret tas in uppgifter som de är den 1 september (med modell från kommunallagen). Efter att det är upprättat syns det på skärmen hos den lokala registermyndigheten och eventuellt på andra ställen.
Klockslaget 24 i lagtexten beror på att folkbokföringsuppgifter som registreras hos
de lokala registermyndigheterna under dagen införlivas i centralregistret (befolkningsdatasystemet) under natten.
Enligt paragrafens 2 mom upptas personer i rösträttsregistret så att
1) personer som har rösträtt i både lagtingsval och kommunalval,
2) personer som har rösträtt i lagtingsvalet och
3) personer som har rösträtt i kommunalvalen
nämns skilt för sig. Folkbokföringskommun är senast antecknade kommun i landet. Den
kan vara i landskapet eller på någon annan ort. Personer som flyttat från landskapet till
annan ort i landet har sin hemkommun i riket. Formuleringen av 2-punkten sammanhänger med behovet att täcka samtliga "bortaålänningar".
3-punkten kongruerar med de nya stadgandena om rösträtt för personer utan hembygdsrätt i landskapslagen om rösträtt och valbarhet i kommunalval för personer som
saknar åländsk hembygdsrätt ( 63/97). Personer som inte har hembygdsrätt, men som
före valåret har varit bosatta i en kommun i landskapet i tre år utan avbrott, har rösträtt
i kommunalvalen. I rösträttsregistret upptas då hemkommunen, den tidpunkt från vilken
personen utan avbrott varit bosatt i landskapet och personens nationalitet, om han inte är
finsk medborgare. Myndigheternas informationsskyldighet gentemot dessa personer behandlas i 9 §.
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8a §. Anteckningar i rösträttsregistret efter att det upprättats. I rösträttsregistret införs
efter att det upprättats anteckningar om dödsfall, rättelseyrkanden och vissa andra rättelser fram till den 12 dagen före valdagen och därefter uppgifter om deltagande i förtidsröstning (om registret är i elektroniskt bruk på förtidsröstningsstället).
Rösträttsregistret upptar således alla relevanta uppgifter om och för den röstberättigade. Dess livslängd varar tills förtidsröstningen avslutas den 5 dagen före valdagen.
Som senare i 12 § framgår kan ett rättelseyrkande baseras på att uppgifterna har ändrats, utom om det gäller flyttningsanmälan som gjorts efter den 1 september.
Rösträttsregistret utgör basen för vallängden (18 §)dit uppgifterna i rösträttsregistret
överförs efter avslutad förtidsröstning.
9 §. Informationsskyldighet gentemot personer utan hembygdsrätt. Bestämmelsen gäller

kommunalvalen. Rådets direktiv 94/80/EG (ändrad 96/30/EG) om unionsmedborgares
rösträtt och valbarhet vid kommunala val kräver att unionsmedborgare som stadigvarande är bosatta i landskapet skall underrättas om sina rättigheter. I god tid före valen och på
lämpligt sätt skall röstberättigade och valbara unionsmedborgare underrättas om på vilka
villkor och hur de kan utöva sina rättigheter i valen . Det har ansetts lämpligt att inta ett
sådant stadgande här och samtidigt informera andra grupper som enligt landskapslagen
om rösträtt och valbarhet i kommunalval för personer som saknar åländsk hembygdsrätt
( 63/97) har rösträtt i kommunalvalen trots att de saknar hembygdsrätt. I praktiken kan
informationen ske genom en annons.
10 §.

Röstkort. Den 31 dagen före valdagen är en torsdag. Röstkorten skall sändas ut

denna dag och beräknas ha anlänt till de röstberättigade senast på måndagen veckan därpå.
11 §. Granskning. Den 38 dagen före valdagen är en torsdag. Från och med denna dag
kan uppgifterna i rösträttsregistret kontrolleras per telefon .eller genom personligt besök
på de ställen där uppgifterna finns, i praktiken nätmast magistratsenheten vid länsstyrelsen. Detta förfarande ersätter granskningen av vallängderna enligt det nuvarande
systemet. Registeruppgiftema är offentliga med undantag för personbeteckningarna (se
nätmare under § 17) och de finns tillgängliga tills registret utplånas efter att valen vunnit
laga kraft.
Rösträttsregistret läses på skärm. Det finns alltså inte i regel "framlagt" som papperskopia. Det maskinläsbara dokumentet kan vara tillgängligt på ställen som har teknisk
beredskap för det, till exempel kommuner. Landskapsstyrelsen informerar om uppgifternas tillgäriglighet och om hur rättelseyrkanden skall framställas.
12 §. Rättelseyrkande. Ett rätt~lsexrkande måste inlämnas senast den 19 dagen före valdagen, en tisdag. Den som önskru; ~öra ~tt rättelseyrkande kan göra det från och med den
38 dagen före valdagen till och med den 19. dagen före valdagen.
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Rättelseyrkandena är av olika slag. Faktafel som kräver tekniska justeringar (uppgif-

ter i befolkningsdatasystemet) har minskat till följd av förbättrad teknik. Det är möjligt
att ett omfattande (data)fel, till exempel beträffande en hel kommun som datasystemet
hanterar felaktigt, inträffar. Sådana uppenbara fel rättas lämpligast genom självrättelse
( 14 §). För rättelseyrkanden som kräver juridiska bedömningar har garantier för korrekt
behandling införts (4, 13, 14a §§).
Ett rättelseyrkande gäller uppgifter om den egna personen. Rättelseyrkandet kan gälla att man utelämnats ur rösträttsregistret eller att en anteckning är oriktig. Anteckningen
kan vara oriktig för att uppgifterna är föråldrade, men uppgifter på grund av flyttning då
en flyttningsanmälan som inkommit till folkbokföringsmyndigheten senare än den 1 september leder inte till rättelse. Ett rättelseyrkande kan således, undantaget flyttning, motiveras med omständigheter som inträffat efter att rösträttsregistret upprättats.
Blanketter för rättelseyrkande skall finnas i varje kommun. Yrkandet skall kunna
sändas till valregistermyndigheten per kommunens telefax. Rättelseyrkandet kan därmed
förverkligas lokalt, utan tidskrävande resor och med den snabbhet som situationen kräver.
Rättelseyrkandena skall inlämnas hos "valregistermyndigheten" (läs: länsstyrelsens
magistratsenhet) och avgöras av centralnämnden för lagtingsval. Länsstyrelsens magistratsenhet har kontakten mot medborgarna i och med att magistratsenheten ger uppgifter
från och i praktiken hanterar rösträttsregistret. Det har emellertid inte ansetts lämpligt att
en statlig myndighet avgör frågor om landskapets interna val. Beslutanderätten tillkommer därför centralvalnämnden för lagtingsval. I informationssyfte nämns kontaktuppgifterna till demm centralnämnd i röstkorten (10 §) och de skall finnas i landskapsstyrelsens
anvisningar om hur rättelseyrkandet skall framställas (11 §).
Magistratsenheten skall bifoga behövlig utredning till rättelseyrkandet då den överför ärendet till centralnämnden för lagtingsval. Det gäller handlingar som ligger till
grund för befolkningsdataystemets uppgifter. Hembygdsrättsregistrets närmare uppgifter
finns däremot inte tillgängliga ror magistratsenheten. De finns hos landskapsstyrelsen,
som är centralnämndens bas.
Centralnämndens beslut kan överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol.
13 §. Avgörande av rättelseyrkande. Behandlingen av rättelseyrkandena skall ske utan
dröjsmål, det vill säga kontinuerligt allt efter som rättelseyrkanden kommer in och avgöras genast. Beslutet skall genast ges till magistratsenheten så att rösträttsregistret utan
dröjsmål kan korrigeras (14b §).
Senast den måndag som infaller 13 dagar före valdagen skall samtliga yrkanden vara
avgjorda. Följande dag, tisdag klockan 12, skall rösträttsregistret vara ändrat. Rösträttsregistret vinner laga kraft vid denna tidpunkt.
Den som framställt ett rättelseyrkande skall delges beslutet och även få ett röstk01i i
det fall att hon införts i registret. Om adressen är okänd anslås beslutet på landskapsstyrelsens anslagstavla.

14 §. Självrättelse. Centralnämnden för lagtingsval kan fatta beslut om korrigering utan
att ett yrkande har framställts. Detta skall ske inom samma tid som rättelseyrkandena
skall vara avgjorda. Delgivningar som i föregående paragraf.
14a §.

Delegering av beslutanderätt. Behandlingen av rättelseyrkanden och självrättel-

ser är en ny funktion för centralnämnden för lagtingsval. Det är en funktion som till sin
art och karaktär avviker från centralnämndens övriga funktioner. FUnktionen är en väsentlig länk i den kedja som utgör medborgarnas rättsskydd.
Rösträttsfrågorna skall avgöras med tillbörlig skyndsamhet (utan dröjsmål, 13 §). I
denna paragraf tillförsäkras organisatoriskt en snabb och smidig behandling. Centralvalnämnden kan delegera uppgiften till en ledamot av nämnden eller till anställd personal
(anställd är till exempel centravalnämndens sekreterare). Denna person har att avgöra
rättelseyrkandena å centralvalnämndens vägnar. Beslutsprotokollet undertecknas av denna person ensam. I paragrafen ges sålunda centralnämnden för lagtingsval möjlighet att
ordna sitt arbete efter vad omständigheterna kräver. Delegeringen av beslutanderätt kommer ifråga om och när centralnämnden anser att det finns behov för ett sådant arrangemang. I 4 §har juridisk sakkunskap i nämnden tillförsäkrats. Rättelseyrkanden som kräver juridiska bedömningar är avsedda att överföras till sakkunnig behandling.
Centralnämndens beslut att delegera uppgiften kan inte överklagas.
14b §. Information till registermyndigheten. Centralnämndens avgöranden skall snarast
införas i rösträttsregistret. I praktiken informerar centralnämnden magistratsenheten om
sina beslut. Informationen skall vara snabb. För att magistratsenheten skall kunna sköta
sina åligganden inom given tid bör information ges dagligen.
Magistratsenheten har inte egen beslutanderätt, utan inför mekaniskt de rättelser
som centralnämnden för lagtingsval har bestämt. Som framgår av 16 § kan magistratsenheten på eget bevåg rätta vissa uppenbara misstag efter att registret vunnit laga kraft.
15 §. Besvär. Om rättelseyrkandet har förkastats eller inte tagits upp till prövning (avvisats) eller om centralnämnden för lagtingsval har gjort en korrigering utan att rättelseyrkande har framställts får besvär anföras hos Ålands förvaltningsdomstol. Tiden för anförande av besvär är sju dagar från det att beslutet delgivits eller offentliggjorts. Besvärsskriften kan inom denna tid inlämnas hos valregistermyndigheten eller hos·centralnämnden för lagting sval (landskapsstyrelsens registratorskontor) eller direkt hos förvaltningsdomstolen.
När förvaltningsdomstolen avgjort besvärsmålet underrättas ändringssökanden och
centralnämnden för lagtingsval. Om beslutet medför att rösträttsregistret måste ändras
(det vill säga någon införs i det eller anteckningarna ändras) skall valregistermyndigheten underrättas. Om beslutet fattas sent ur valsynpunkt, efter den 4 dagen före valdagen
klockan 19, skall beslutet sändas också till den kommunala centralnämnden.
Om besvären förkastas eller avvisas underrättas valregistermyndigheten som gör en
anteckning i rösträttsregistret.
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Besvär över att någon införs i rösträttsregistret får inte anföras.
16 §.

Laga kraft. Rösträttsregistret vinner laga kraft den 12 dagen före valdagen vid

middagstid, det vill säga dagen före förtidsröstningen inleds. Laga kraft får registret
automatiskt vid denna tidpunkt. Det skall oförändrat följas i valet. Om förvaltningsdomstolen inte hunnit avgöra besvären vinner rösträttsregistret ändå laga kraft.
Undantag från registrets anteckningar sker i följande fall:
- Valregistermyndigheten (läs: magistratsenhet vid länsstyrelsen) kan stryka en anteckning ur registret om den är uppenbart oriktig och grundar sig på centralnämndens
för lagtingsval självrättelse; ett uppenbart misstag med andra ord,
- Röstande kan vid valen förete ett beslut från förvaltningsdomstolen eller högsta
förvaltningsdomstolen enligt vilket han är röstberättigad och får då rösta.
17 §. Anteckningar vid förtidsröstning. Där rösträttsregistret är i bruk som elektroniskt
dokument antecknas direkt i det om den röstberättigade har förtidsröstat. Paragrafen
hänger samman med 54c § som behandlar noteringar av förtidsröstning dels då rösträttsregistret är i bruk (som maskinläsbart dokument), dels då det inte är i bruk.
En anteckning som görs i ett offentligt register är vanligen offentlig. Anteckningar
som gäller röstning kan orsaka problem om de är offentliga. Till exempel kan en väljare,
som inte röstat, utsättas för extra valreklam. Därför stadgas att anteckningarna i rösträttsregistret är inte offentliga förrän valförrättningen avslutats. Det förverkligas tekniskt
så, att uppgifterna inte är synliga för den som läser registret på skärm. Personbeteckningarna är inte heller offentliga.
18 §. Va/längder. Paragrafen behandlar när vallängderna skall skrivas ut (mom. 1), hur
de utformas (mom. 2), skyldighet att distribuera dem (mom. 3-4) samt konstaterande av
deras icke-offentlighet (mom. 5).
Efter avslutad förtidsröstning skrivs vallängderna ut röstningsområdesvis. Detta kan
ske från och med den fjärde dagen före valdagen.
I landskapsvalens vallängder införs alla röstberättigade personer samt de uppgifter
som gjorts om dem i rösträttsregistret efter att det upprättats, till exempel om förtidsröstning (8a §).Vallängden blir sålunda en papperskopia av det laga kraft vunna rösträttsregistret jämte noteringar om förtidsröstningen. Detta har ansetts mest praktiskt och ge bättre
säkerhetsmarginaler. I riksvalen används en vallängd som inte upptar dem som förtidsröstat. Vallängderna skrivs ut på formulär som landskapsstyrelsen har fastställt.
Landskapsstyrelsen svarar för att vallängderna tillställs kommunerna i god tid före
valdagen. De kan också tillställas kommunerna i maskinläsbar form varvid kommunerna
själva skriver ut vallängderna. De kommunala centralnämnderna tillser att vallängdema
finns till valnämndemas förfogande innan valförrättningen börjar.
Uppgifterna i vallängden är inte offentliga förrän valförrättningen avslutats.
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18a §. Arkivutskrifter av rösträttsregistret. Uppgifterna i rösträttsregistret utplånas efter
att valresultatet vunnit laga kraft och arkivutskrifter har matats ur det. Arkivutskrifterna
betjänar forskningsändamål.
Det laga kraft vunna rösträttsregistret (utan anteckningar om förtidsröstning) används om valen upphävts på grund av besvär.

4 kap. Valmansföreningar och valförbund

Kapitlet

Kapitlet moderniseras och tekniska ändringar görs.
Sakliga ändringar görs beträffande antalet kandidater på kandidatlista i
lagtingsval (19 §) och slopandet av bestämmelsen om ändring av
valförbund (28 § 2 mom.). 27 §förtydligas med ett tillägg om att en
kandidatlista i valförbund inte får ha egen beteckning.
Tidtabellsjustering i 22 §.

Antal kandidater på kandidatlista.. I lagtingsval kan antalet kandidater på en kandidatlista vara högst en tiondedel av valmansföreningens medlemmar och alltid högst 45
19 §.

(en och en halv gång det antal ledamöter som ska väljas). Det tidigare antalet var 10.
Höjningen beror på att antalet enmanslistor under de senaste lagtingsvalen har ökat, vilket medfört ett behov att ingå valförbund. Det andra ledet av bestämmelsen om högsta
tillåtna antal kandidater kandidater beräknas nu lika i såväl lagtings- som kommunalvalet
(en och en halv gång det antal ledamöter som skall väljas).
Avsikten är att maximiantalet kandidater på en lista skall vara lika för valmansföreningar och etablerade politiska föreningar. I praktiken har det höjda maximiantalet betydelse främst för de kandidatlistor som etablerade politiska föreningar ställer upp (30c §).
20 §.

Kandidatlistans utformning och valmansförenings stiftelseurkund Paragrafen

omstruktureras. Dess första moment behandlar valmansförenings stiftelsurkund, det andra momentet behandlar valombud och det tredje behandlar kandidatlistans innehåll. Det
sista momentet är oförändrat.
Bestämmelsen om valmansförenings stiftelseurkund i 1 mom. är oförändrad. Satserna om kandidatlistans innehåll flyttas från nuvarande 1 mom. till ett nytt 3 mom. och
kompletteras: Kandidat kan uppges med det namn hon använder istället för sitt officiella
förnamn och i kommunalval kan en närmare bestämning än hemkommunen anges (by,
gård, postadress).
I 2 mom., liksom i hela lagen, har benämningen "ombudsman" ersatts med "valombud". Enligt vedertaget lagspråk idag används "ombudsman" för vissa tjänster: riksdagens justitieombudsman, patientombudsman, jämställdhetsombudsman, konsumentombudsman med flera. Gemensamt för dessa är att de tillvaratar vissa rättigheter. "Om-
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budsman" har dessutom i denna bemärkelse vunnit internationell användning. Ordet
skall alltså reserveras för tjänster som inrättats för bevakning av vissa rättigheter.
"Ombud" är det ord som används för mer tillfälliga uppdrag av specifik karaktär. I
lagtexten används ordet valombud.
21 §. Anhållan om offentliggörande av kandidatlista. Paragrafen ändras terminologiskt och en hänvisning korrigeras. Bestämmelsen moderniseras så att en kandidat i sitt
medgivande skall uppge sin personbeteckning. Kontrollen av kandidatens valbarhet blir
därmed säkrare och kandidater med samma namn, vilket förekommit, förväxlas inte.
22 §.

Inlämnande av anhållan. Tidsfristen går ut den 34 dagen före valdagen klockan

16. Valåret 1999 är det en senareläggning jämfört med nuvarande tidsfrist (den 2 september) med elva dagar. Tidtabellen behandlas närmare under 5 kap.
27 §.

Valförbund. Förutom ändring av terminologi och tidsfrist infogas ett 2 moment

enligt vilket en kandidatlista som ingår i ett valförbund inte får ha en egen beteckning.
Syftet är att klargöra ett valförbunds funktion. Kandidatlistan kan inte både vara "sin
egen" och ett valförbunds. Bildar kandidatlistan valförbund med en annan skall de ha en
gemensam beteckning.
28 §. Andring av valförbund. Paragrafens 2 mom. upphävs. Ändringar kan inte göras
efter den i 22 § nämnda dagen. Denna dag är senarelagd, vilket ger valmansföreningarna
och de etablerade politiska föreningarna mera tid för egna förberedelser. Några skäl att
ändra valförbund skall därför inte finnas.
29 §.

Rätt att vara va/ombud. Terminologisk ändring.
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4a kap. Etablerade politiska föreningar

Kapitlet

Kapitlet inför ett helt nytt system för nominering av kandidater. Genom
bestämmelserna ges de etablerade politiska föreningarna en särskild
status i valsammanhang. Etablerade politiska föreningar kan ställa upp
kandidater utan att bilda valmansföreningar.
Kapitlet innehåller särbestämmelser om beslutsfattande, den
obligatoriska användningen av föreningens namn och dokumentationen
vid anhållan om offentliggörande av kandidatlista. Även bestämmelsen
om valombud skiljer sig från valmansföreningarnas.
Regler om kandidatlistor och valförbund ingår i kapitlet som omfattar
30a - 30i §§.

3 Oa §.

Etablerade politiska föreningars kandidatnominering i lagtingsval. Paragrafen

definierar begreppet "etablerad politisk förening" och begränsar den direkta nomineringsrätten till lagtingsval . En etablerad politisk förening
- är en registrerad förening
- vars egentliga syfte är att påverka politiska angelägenheter i landskapet
- har nu eller hade under föregående mandatperiod en kandidat invald från en kandidatlista som innehöll föreningens namn. Föreningens kandidat skall således ha
varit uppställd som uttryckligen föreningens kandidat.
Registrering är nödvändig för utan en sådan kan föreningen inte i sitt namn förvärva
rättigheter eller ingå förbindelser, det vill säga vara ett rättssubjekt. För att kunna hävda
sin ställning som ett rättssubjekt måste föreningen öppet agera under eget namn. Om
kandidater har uppställts under andra beteckningar än sådana som innehåller föreningens
namn kan föreningen inte räkna sig detta till godo.
En etablerad politisk förenings personmedlemmar kan också i fortsättningen välja
att ställa upp kandidater via valmansföreningar. Meningen är att nomineringsaltemativen
skall utesluta varandra.
30b §. Utövande av beslutanderätten. Föreningens beslutanderätt tillhör medlemmarna
(i vissa fall ett förbundsmöte eller fullmäktige). Medlemmarna utövar i regel sin beslutanderätt på ett föreningsmöte. Föreningsmötet är det fornm som beslutar om uppställande av kandidater och anhållan om offentliggörande av kandidatlista. Föreningsmötet är
ett demokratiskt organ och härigenom tillförsäkras nomineringsprocessen sin demokratiska dimension.
Om föreningens stadgar innehåller särbestämmelser om hur medlemmarnas beslutanderätt skall utövas, följs de.
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30c §.

Flera kandidatlistor. Antalet kandidater på en lista är högst 45 (en och en halv

gång det antal ledamöter som skall väljas). Föreningen kan likväl ställa upp kandidater
på flera listor. För att valen inte skall bli oklara för väljarna skall kandidatlistorna hållas
ihop. Om en etablerad politisk förening ställer upp flera kandidatlistor sammanförs de
således under föreningens beteckning i den slutliga sammanställningen av kandidatlistor.
För tydlighets skull begränsas i 2 mom. det sammanlagda antalet kandidater till
samma maximiantal som ett valförbunds.
I lagtexten används inte uttrycket valförbund för det fall att en förening ställer upp
flera kandidatlistor. Det är fråga om ett "oäkta" valförbund, en teknik som utvecklats
med kandidatlistor, som ställts upp av valmansföreningar som i själva verket bildats av
en etablerad politisk förenings personmedlemmar, och som sedan slagits ihop till valförbund. Med denna lagskrivning blir tekniken överflödig och ger större klarhet i det fall att
äkta valförbund ingås. Det finns sålunda endast en sorts valförbund. Om en förening ställer upp flera listor, så sammanförs de. Det behöver inte benämnas på något särskilt sätt. I
teknisk bemärkelse behandla-, de sammanhållna kandidatlistorna på samma sätt som ett
valförbund.

Valförbund En etablerad politisk förening kan ingå valförbund med en valmansförenings kandidatlista eller med en annan etablerad politisk förening. Skrivningen
30d §.

är alltså den att rättssubjektet, föreningen, ingår valförbund. Föreningens kandidatlistor
kan inte splittras på flera valförbund.
Inom valförbundet ingår kandidatlistorna i den slutliga sammanställningen i den
ordning som lotten avgör. Kandidatlistorna blandas således inom valförbundet.Om A
och B bildar ett gemensamt valförbund AB, lottas deras respektive listor på sina platser
så att ordningsföljden i den slutliga sammanställningen kan bli B3, BI, A2, A3, B2, A 1.
Antalet kandidater i ett valförbund är detsamma som för andra valförbund: högst 90.
30e§.

Kandidatlistors och valförbunds beteckningar. Föreningens namn skall framgå

av beteckningen på den eller de kandidatlistor föreningen ställer upp och av det valförbund föreningen ingår. Så fort föreningen agerar som ett rättssubjekt enligt detta kapitel
skall föreningens namn tydligt fraµigå.
Om det är fråga om valförbund får kandidatlistorna inte ha egna beteckningar. Den
enda beteckning som finns är en rubrik.

Va/ombud. Föreningen har ~~t gemensamt valombud för alla sina listor.Till skillnad från bestämmelserna om valmansföreningar kan detta valombud själv vara uppställd
30f§.

som kandidat i valet.
Föreningens valombud väljs av föreningsmötet.Valombudet har fullmakt att överenskomma om bildande av valförbund om föreningmötet inte har begränsat valombudets
befogenheter.
Ett valförbund har ett gemensamt valombud. Ett av avtalspartemas valombud utnämns i överenskommelsen om bildandet av valförbundet till gemensamt valombud.

Detaljmoti1,ering
30g §.

37

Anhållan om offentliggörande av kandidatlista. Till anhållan (21 §)skall bifo-

gas
- ett protokollsutdrag från det föreningsmöte som fattade beslut om att ställa upp
kandidaterna och anhålla om kandidatlistans offentliggörande samt utnämna ett valombud jämte ersättare
- ett utdrag från föreningsregistret.
Protokollsutdraget skall innehålla (i text eller som bilaga) kandidatlistan, som utformas på samma sätt som för valmansföreningar. Protokollsutdraget gäller som valombudets fullmakt.
Istället för stiftelseurkund skall den etablerade politiska föreningens anhållan inkludera ett registerutdrag. En registrerad förening är upptagen i föreningsregistret som förs
av patent- och registerstyrelsen, vars lokalombud är magistratsenheten (f.d. registerbyrån). Utdraget skall innehålla föreningens namn och namntecknare. Om uppgifterna har
ändrats inges ändringsanmälan med mottagningsbevis. Namntecknarna utfärdar protokollsutdraget från det möte som fattat beslut i ärendet. Namnet är, som framgått, av väsentlig betydelse och skall bestyrkas för att ingå i den slutliga sammanställningen av
kandidatlistor.
30h §.

övriga bestämmelser. I tillämpliga delar gäller i övrigt vad som sägs om val-

mansföreningar.
30i §.

Avskärande av klandertalan. Föreningslagstiftningen hör i sin helhet till riksbe-

hörigheten. För vinnande av enhetlighet och överskådlighet upptas i denna paragraf en
regel av rikslagstiftningsnatur som i sak överensstämmer med motsvarande stadganden i
rikslagar (kommunala vallagen 31 §, lagen om riksdagsmannaval 31 §). Det föreslås att
föreningsmötets beslut i ett ärende som gäller nominering inte kan klandras.

5 kap. Centralnämnds förberedande åtgärder

Kapitlet

Tidtabellen för centralnämndens behandling av sammanställningen av
kandidatlistor ändras. Alla mötesdagar senareläggs.
Förutom justering av tidpunkter och ordval innehåller kapitlet en saklig
ändring i 35a - 35b §§där valombuden inte blir särskilt kallade till
mötena men har lagstadgad närvarorätt vid dem.
Bestämmelsen i 36§ flyttas till följande kapitel där den sakligt sett hör
heffilna.
'
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31 §. Sammanträden. Tidpunkterna för centralnämndernas sammanträden justeras efter
en ny tidtabell. Det första mötet (förberedande) senareläggs med elva dagar, det andra
(anhållan om offentliggörande av kandidatlistor, bildande av valförbund) likaså med elva
dagar, det tredje (valombudets rättelser, anmärkningar mpt kandidatlistor och valförbund) med sex dagar och det fjärde (centralnämndens eventuella rättelser, fastställande
av slutlig sammanställning) med sex dagar jämfört med nuvarande tidtabell. Tidsfristen
mellan det andra och tredje mötet krymper. Den är bara tre dagar.
Den kommunala centralnämnden sammanträder fredag (inte onsdag) före valdagen
för att granska inkomna förtidsröstningshandlingar.
Paragrafens nya 2 mom förtydligar att centralnämnden för lagtingsval sammanträder
på det sätt som behövs för att fullgöra uppgifterna i 3 kap. (behandling av rättelseyrkanden).
33 §. Granskning av kandidatlistor. Justering av tidpunkt som ovan framgått och modifiering av ordvalet så, att betydelsen är att även de etablerade politiska föreningarnas
kandidater är förbjudna att vara uppställda på flera kandidatlistor.

Va/ombudets komplettering. Justering av tidpunkt som ovan framgått och anpassning till ändringen i 20 § 3 mom.
35 §.

35a §.

Behandling av anmärkningar. Sammanställningens utformning. Justering av

tidpunkt som ovan framgått. Därutöver:
Lagtexten beträffande sammanställningen av kandidatlistor har synbarligen varit
svårtolkad eftersom de kormmmala centralnämndernas praxis har varit brokig. Man torde
inte uppnå enhetlighet genom att ändra textutformningen. Istället ger landskapsstyrelsen
anvisningar så att enhetlighet uppnås.
Det utbredda bruket av enmanslistor och valförbund mellan dem hal' medfört en
ohållbar situation med omfattande korrespondens för centralpämnden för lagtingsval.
Skyldigheten att utfärda kallelser faller nu bort. De dagar det handlar om är lagstadgade
och infaller inom en tidsrymd av tre dagar. Valombuden förutsätts känna till dem och
hålla sig underrättade om sammanträdenas närmare tider. Tidtabellen medger inte ett
kallelseförfarande.
Centralnämnden behandlar anmärkningar den lagstadgade dagen (30 dagar före valdagen), varefter den preliminära sammanställningen av kandidatlistor hålls tillgänglig för
valombuden. De kallas inte särskilt till mötet den 27 dagen före valdagen. Däremot har
de, som av följande paragraf framgår, lagstadgad närvarorätt vid detta möte.Enligt 48 §
och 72 § har alla ombud sedan gammalt närvarorätt vid rösträkningen och fastställandet
av valets utgång.
35b §.

Rättelser och delgivningen av kandidatlistorna. Justering avtidpunkt som ovan

framgått. Valombuden har lagstadgad närvarorätt. De delges inte särskilt sammanställ-
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. ningen. Den hålls tillgänglig för dem. Det ankommer således på valombuden att på eget
initiativ bevaka de rättigheter de har uppgift att bevaka.
36 §.

Valsedlar. Paragrafen hör systematiskt inte hemma bland centralnämndens förbe-

redande åtgärder och sammanträden. Tekniskt sett upphävs den och i praktiken flyttas
paragrafen till 6 kapitlet och bildar där 39a §.Ordalydelsen är oförändrad.

6 kap. Valförrättning
Kapitlet

39a §.

Endast terminologiska ändringar och infogandet av nuvarande 36 §.

Valsedlar. Se ovan under 36 §. 39 §handlar om vallokalen och dess inventarier

och 40 § om vilka åtgärder kommunal centralnämnd skall vidta för valförrättning, däribland se till att valnämnderna har valsedlar. 39a §infogas mellan dessa.
48 §.

Rösträkning. Ombudsman blir valombud.

49 §.

Protokoll. Ombudsman blir valombud.

7 kap. Förtidsröstning

Kapitlet

Förtidsröstningstiden förkortas med hälften till sju dagar. 51a §.
Noteringar om förtidsröstning i rösträttsregistret om det är i bruk,
annars manuellt. 54c och 54d §§.
Förtidsröster skall vara centralnämnden tillhanda på fredag kl. 19,
varvid handlingarna (inte rösterna) granskas. 54 och 55 §§.
Om antalet förtidsröster är stort får räkningen påbörjas valdagen kl. 15.
Resultatet är inte offentligt förrän valförrättningen avslutats. 55a §.
Övriga paragrafer anpassas efter rösträttsregistret. 54b, 54e och 55 §§.
Tiderna uppges på det nya sättet. 51 och 53 §§.
En hänvisningsändring i 52 §.

51 §. Anmälan av valförrättare på Posten. Den tidpunkt då Posten skall meddela namnen på valförrättarna vid postkontoren är den 3 september. I enlighet med det nya sättet
att framställa tidtabellen ändras texten till 44 dagen före' valdagen
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51a §. Förtidsröstningstiden. Förtidsröstningen börjar den 11 dagen före valdagen och
avslutas den 5 dagen före valdagen. Tiden förkortas med sju dagar. Tiden är densamma i
rikets kommunala vallag.
Till följd av förkortningen kan förtidsröstning ordnas endast en lördag på Posten,
inte två. Klockslagen har ändrats från 12-14 till "åtminstone" 12 - 14 denna lördag.
53 §.

Förtidsröstningsmateriel. I enlighet med det nya sättet att framställa tidtabellen

ändras texten till 27 dagen före valdagen. Då skall landskapsstyrelsen ha sänt förtidsröstningsmaterial till kommunen.
54b §.

Följebrev. Följebrevets innehåll anpassas efter bestämmelserna om noteringar i

rösträttsregistret och moderniseras något. Den tredje punkten är obehövlig. Vallängden
finns (enligt huvudregeln) inte vid denna tidpunkt, endast ett heltäckande rösträttsregister. Följebrevet riktas till den kommunala centralnämnden i den kommun som är den
röstandes hemkommun eller folkbokföringskommun.
54c §.

Förtidsröstning och notering av röstningen. Röstningen noteras på två sätt, dels

i följebrevet och dels i rösträttsregistret eller i en särskild förteckning. Både denna och
följande paragrafbehandlar dessa noteringar. Paragraferna har omstrukturerats för större
klarhet. 54c § behandlar röstningen och noteringar fram till att den röstande har överlämnat följebrevet och andra handlingar till valförrättaren. 54d § behandlar vad valförrättaren skall göra med följebrevet.
Förtidsröstningen noteras på olika sätt beroende på om rösträttsregistret är i bruk på
förtidsröstningsstället, uppkopplat per dataförbindelse till databasen (som är fallet på
flera av Postens kontor), eller inte. Om rösträttsregistret är i bruk skall valförrättaren
kontrollera rösträtten och anteckna röstningen direkt i registret. Därefter görs en maskinell kvittering i följebrevet.
Om rösträttsregistret inte är i bruk förs en särskild förteckning över de röstande.
Detta moment är hämtat från nuvarande 54d §(dess 2 mom.)~
Den maskinella kvitteringsanteckningens innehåll anges i paragrafen. Den kan emellertid också se ut på ett annat sätt, om landskapsstyrelsen bestämmer det. Enligt den nyligen avgivna propositionen till vallag i riket skall kvitteringsanteckningens innehåll bestämmas av justitieministeriet.
Den röstande skall underteckna följebrevet. Om rösträttsregistret inte är i bruk följs
det gamla systemet (sista meningen av paragrafens nuvarande 1 mom. ). Då kan den röstande lämpligen överlämna även röstkortet till valförrättaren. Detta är emellertid inte en
förutsättning för att rösta.
54d §.

Valförrättaren eller ordföranden för valbestyrelsen skall underteckna följebrevet

och intyga att röstningen gått till på det sätt som bestäms i lag. Om rösträttsregistret inte
.är i bruk skall datering och förtidsröstningsstället framgå av intyget, liksom de framgår
av den maskinella kvitteringsanteckningen.
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54e §. Förtidsröstningsmateriel vid vistelse utomlands m.m. Paragrafen hänför sig till
50 § 2 mom.: personen är förhindrad att delta i valen på vanligt sätt på grund av vistelse
utomlands, sjukdom eller handikapp. Är den röstande bosatt på Åland vänder hon sig till
sin hemkommun med en begäran om att få förtidsröstningsmateriel. Är han bosatt utanför landskapet vänder han sig till sin senaste hemkommun i landskapet (folkbokföringskommunen). Handlingarna skall vara den kommunala centralnämnden tillhanda senast
fredagen före valdagen klockan 19 (tidigare: onsdagen).
55 §.
Granskning av förtidsröstningshandlingar. Den kommunala centralnämnden
granskar inkomna handlingar fredagen före valdagen (tidigare: onsdagen) kl. 19 utan att
öppna valkuverten. Är den röstande inte införd i rösträttsregistret eller i vallängden lämnas röstningen obeaktad. Detsamma gäller om ett följebrev, på vilken inte gjorts en maskinell kvitteringsanteckning, är så otydligt att det inte kan utredas vem som röstat.
I paragrafen nämns vallängden jämsides med rösträttsregistret. Om rösträttsregistret
inte är i bruk måste kontrollen ske i vallängden. Vallängden innehåller samma uppgifter
som rösträttsregistret. Vallängderna skrivs enligt huvudregeln ut fjärde dagen före valdagen och borde ha anlänt till den kommunala centralnämnden på fredag kväll.
55a §.

Rösträkning. Antalet förtidsröster har ökat för varje val. Räkningen av förtids-

röster kan vidta klockan 15 på valdagen mot tidigare klockan 18 om antalet valkuvert är
stort. Ett 2 moment tilläggs: resultatet av rösträkningen f'ar inte offentliggöras förrän valförrättningen är avslutad. Om rösträkningen påbörjas innan vallokalerna stängs hålls räkningens resultat hemligt tills valen är avslutade.

8 kap. Rösträkning

Kapitlet

58 §ändras. För tydlighets skull utgår satsen om att en ändrad
anteckning på valsedelen utgör en ogiltighetsgrund .

58 §. Valsedels ogiltighet. En anteckning på valsedeln som förtydligar hur den röstande
har avsett att rösta gör inte valsedeln ogiltig (2 mom.). Nu stryks första satsen i 1 mom 4
punkten så att detta tydligt gäller också de fall då väljaren stryker över sin anteckning
och ändrar den, så att det tydligt framgår vem väljaren avser. Den utgående satsen ("om
på valsedeln gjord anteckning ändrats") har orsakat olika tolkningar och därmed
varierande praxis i olika kommuner. Samma strykning gjordes i samband med lagstiftningen om kommunala rådgivande folkomröstningar. Ogiltighetsgrunderna är nu enhetliga i de båda lagarna. Riksstadgandena innehåller inte heller den sats som nu stryks.
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9 kap. Fastställande av valets utgång och utfärdande av fullmakt

Kapitlet

En hänvisningsändring (64 §)och en terminologisk ändring (72 §).

10 kap. Besvär över lagtingsval

Kapitlet

Besvärsinstans är Ålands förvaltningsdomstol.
Besvärsrätten utvidgas gällande lagtingsvalen.
Tidtabellen för valförberedelser vid nyval förkortas från 75 dagar till
50.
Samma ändringar med undantag för besvärsrätten gäller
kommunalvalen, kap. 11 - 12.

74 §.

Besvär över va/resultatet. Valresultatet överklagas inte hos landskapsstyrelsen

utan hos Ålands förvaltningsdomstol. Besvärsrätt har var och en röstberättigad, varje
kandidat och dessutom en etablerad politisk förening som tillställt centralnämnden för
lagtingsval en kandidatlista. Kandidater i valen är även röstberättigade. Det uttryckliga
omnämnandet är en markering. Nyheten är de etablerade politiska föreningarnas besvärsrätt. Dessa föreningars status som rättssubjekt i valfrågor befästs sålunda ytterligare här.
. Besvärsrätt har i riksdagsmannavalen även partierna. Besvärsrätten utvidgas med
stöd i 19 § 3 mom. självstyrelselagen.
74b §.

Besvär över förvaltningsdomstolens utslag. Ändringarna hänför sig till 74 §.

74c §.

Nyval. Om valet förklarats ogiltigt skall valförrättning hållas den första sönda-

gen som infaller efter 50 dagar från det att ogiltighetens konstaterande har vunnit laga
kraft. Förberedelsetiden har kunnat förkortas från 75 till 50 dagar på grund av adb-tekniken (rösträttsregistret) och den i övrigt snävare tidtabellen. Bestämmelsen kongruerar
med riksbestämmelser.
Enligt moment 2 i sin nuvarande utformning används de gamla vallängdema vid det
nya lagtingsvalet. Eftersom vallängdema dock innehåller anteckningar om deltagande i
förtidsröstningen, som nu skulle förhindra röstning i nyvalet, måste de ersättas av nya.
Utgångspunkten är att det laga kraft vunna rösträttsregistret (laga kraft vinner registret
före förtidsröstningen) används i oförändrad form.

Detaljmotivering

43

11 kap. Besvär över kommunalval
75, 75b och 75c §§ändras så att länsrätten ersätts med Ålands förvaltningsdomstol.

12 kap. Nytt kommunalval
76 §.Paragrafen handlar om nytt kommunalval till följd av besvär. Vallängdema ersätts
med det laga kraft vunna rösträttsregistret av samma skäl som anges i 74c §.

13 kap. Kommunalt fyllnadsval

Kapitlet

innehåller en paragraf. Den ändras att motsvara systemet med
rösträttsregister. Ett nytt rösträttsregister upprättas.

77 §. Kommunalt fyllnadsval. De gamla vallängdema kan inte automatiskt användas av
skäl som framgått vid 74c §. Det laga kraft vunna rösträttsregistret kan inte heller vara
utgångspunkten, eftersom det förstörts efter att valet vunnit laga kraft (18a §). Vid fyllnadsval gäller i tillämpliga delar det som sagts om ordinarie val. Ett nytt rösträttsregister
kan upprättas och erhållas som pappersutskrift, där det är ändamålsenligt.
Den 1 september som avgörande dag i 3 kapitlets bestämmelser - 8 § 2 mom. (uppgifterna i rösträttsregistret), 10 § 1 mom. (röstkorten) och 12 § 3 mom. (flyttningsanmälan, som är avgörande tidpunkt för till vilket röstningsornråde man hänförs) - ersätts i
så fall med den 46 dagen före valdagen. Detta är en avvikelse från kommunallagen. Den
gäller endast i detta veterligen aldrig uppkomna undantagsfall, dikterat av situationen
och på ett sätt som motsvarar syftet med kommunallagens 1 september som avgörande
dag (närhet till valen).
Som av det oförändrade 84 § framgår gäller bestämmelserna om förtidsröstning inte
vid nyval eller fyllnadsval.
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14 kap. Nyval efter upplösning av lagtinget
Kapitlet

Tidtabellen för valförberedelsema förkortas från 75 till 50 dagar (78 §).
Ett nytt rösträttsregister upprättas (79 §).
Kapitlets särbestämmelser i 80-91 §§(tidtabell) och 82 §(hänvisning
till 7 kap.) upphävs som obehövliga. Likaså är 2-5 moment om
tidtabellen i 79 § obehövliga och upphävs.

78 §.

Tidpunkt för nyval som republikens president förordnat. Samma tid som i 74c §

(nyval efter ogiltigförklarande av valresultatet): 50 dagar.
79 §. Rösträttsregister m.m. I tillämpliga delar gäller samma stadganden som vid ordinarie val. Liksom i 77 § nämnda fall ersätts tidpunkten 1 september med 46 dagen före
valdagen.

15 kap. Särskilda stadganden
Kapitlet

Landskapsstyrelsen svarar för kostnaderna för rösträttsregistret och
vallängderna (83 §).
Bestämmelser om flyttning av dagar vid vissa extraordinära val (87 § 1
och 3 mom.). I alla val gäller 87 § 2 mom. som ändras.
I 85 § en terminologisk ändring.

83 §. Kostnadsfördelning. Kommunen har hittills svarat för hälften av den kostnad som
vallängdens uppgörande har medfört. Detta ändras så att landskapet svarar för kostnaderna för rösträttsregistret och vallängderna.
85 §. Va/ombudets ersättare. Terminologisk ändring.
87 §. Bestämmelser om i lagen bestämda dagar. Om valdagen i 74c §och 78 §nämnda
fall (lagtingsval efter besvär eller på grund av presidentens förordnande) infaller på vissa
helgdagar och sådana dagar då röstningsdeltagandet säkert skulle påverkas ordnas valen
följande söndag. Infaller valdagen på nyårsafton och nyårsdagen, trettondagen, påskdagen, valborgsmässoafton och första maj, pingstdagen, självstyrelsedagen, självständighetsdagen, julafton, juldagen och annandag jul skjuts valförrättningen fram till följande
söndag. Ändringen i detta moment består i att bestämma att följande söndag (inte helgfria dag) är valdag varutöver "hinderdagarna" är utökade.
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Paragrafens 2 moment är lyder nu så, att om en dag som bestäms i lagen infaller på
en lördag eller en helgdag (gammalt) eller självstyrelsedagen, midsommaraftonen eller
julaftonen, vilka ju inte är helgdagar (nytt), räknas följande vardag som den utsatta dagen. Flyttningen av dag gäller inte enligt en föreslagen ändring kungörande av valresultatet (nytt), dag för valfö1Tättning eller inledande och avslutande av förtidsröstning (gammalt).
Dessutom tilläggs i ett nytt 3 mom. särskilda bestämmelser för lagtingsval till följd
av besvär eller förordnande av republikens president eller kommunalt fyllnadsval på
förordnande av landskapsstyrelsen. Landskapsstyrelsen kan då vid behov kan bestämma
att en i lagen bestämd dag skall ersättas med närmaste lämpliga dag. För klarhets skull
upptar stadgandet alla extraordinära val, även om de kommunala fyllnadsvalen ändå förrättas enligt landskapsstyrelsens anvisningar. Motsvarande stadgande finns i rikslagstiftmngen.
Ikraftträdelse. Syftet är att lagen skall följas vid nästa val, 1999.
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LANDSKAPSLAGEN OM FÖRFARANDET VID RÄDGJVANDE KOMMUNALA·
OMRÖSTNINGAR
Inom klamrar [ § ] ges en hänvisning till motsvarande bestämmelse i LL om lagtingsval och kommunalval.

2 §.

Eftersom indelningen i röstningsområden fastställs i senast april men

tillämpas från oktober samma år, är den senast fastställda indelningen inte alltid den som
skall användas. Paragrafen hänvisar till 2 § LL om lagtingsval och kommunalval. [ 2 §.]
5 §.

Kommunstyrelsen, inte fullmäktige, utser röstningsnämnden på samma ·

sätt som den tillsätter valnämnden. [6 §]

8 §.

Avsikten med det rådgivande folkomröstningsförfarandet är att det skall

följa en förkortad version av valförfarandet. Ett rösträttsregister upprättas. Det administreras av den kommunala centralnämnden, som får det i maskinläsbar f01m eller som
papperskopia. Sistnämnda förfarande är ändamålsenligt i de flesta fall. Kostnadsmässigt
är en papperskopia betydligt förmånligare.
Kommunstyrelsen meddelar valregistermyndigheten strax efter beslutet om folkomröstningen, nämligen 55 dagar före röstningsdagen, om behovet av rösträttsuppgifterna
och erhåller dem den 30 dagen före röstningsdagen. [8, 18 §§]
10 §.
Brevröster skall vara den kommunala centralnämnden tillhanda
senast på fredag klockan 19, inte onsdag. [54e§]

11 §.
Räkningen av brevröster kan börja röstningsdagen klockan 15.
Tiderna i de två sistnämnda paragraferna ändras så att de överensstämmer med LL om
lagtingsval och kommunalval. [55a §]
18 §.
Paragrafhänvisningarna ändras så att hänvisningar till ändrade bestämmelser inte görs. Undantaget för 55a §är obehövlig om denna lags 11 §ändras på
föreslaget sätt.

1.
LANDSKAP SLAG

om ändring av landskapslagen om lagtingsval och kommunalval
I enlighet med lagtingets beslut

upphävs i landskapslagen den 30 december 1970 om lagtingsval och kommunalval
( 39/70) 28 § 2 mom., 36 §, 54b § 2 mom. 3 punkten, 54d § 2 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 2 mom., 79 § 2-5 mom., 80, 81och82 §§
av dessa lagrum 28 § 2 mom., 54b § 2 mom. 3 punkten, 54d § 2 mom., 79 § 2-5
mom., 80, 81 och 82 §§ sådana de lyder i lag den 6 augusti 1987 samt 36 § sådan den
lyder i lag den 10 april 1979 och den 6 augusti 1987,
ändras 2 § 1och4 mom., 2a §, 4 § 1 mom., 5 § 3 mom., 6 § 1, 3 och 5 mom., rubriken för 3 kap., hela 3 kapitlet inkluderande 8 - 18 §§, 19 § 2 mom., 20 § 1och2 mom.,
21, 22, 27, 29, 31 §§, 33 § 1och2 mom., 34 § 2 mom., 35 § 1och3 mom., 35a § 1,3 och
5 mom., 35b § 1,2 och 3 mom., 48 § 5 mom., 49 § 1 mom. 7 punkten, 51 § 3mom., 51a §
1 och 3 mom., 52 § 1 mom., 53 § 1 mom., 54b § 1 mom, 2 mom. 2 punkten och 3 mom.,
54c § 1 mom., 54d § 1 mom., 54e § 1 och 4 mom., 55 § 1 och 2 mom., 55a §, 58 § 1
mom. 4 punkten, 64 § 4 mom., 72 §, 74 § 1 mom., 74b § 1, 2 och 3 mom., 74c § 1och2
mom., 75 § 1 och 2 mom., 75b §, 75c §, 76 §, 77 § 2 mom., 78 §, 79 §, 83 § 1 och 2
mom., 85 § och 87 §
av dessa lagrum 29 §, 74b § 3 mom. och 75 § 1 mom. sådana de lyder i lag den 10
april 1979, 5 § 3 mom., 6 § 1,3 och 5 mom., 8 § 1mom1-2 punkten och 2 mom, 12 § 14 och 6-7 mom., 13 -16 §§, 17 § 3 mom., 18 §, 21, 22, 27, 33, 34, 35, 35a, 35b, 49 § 1
mom. 7 punkten, 52, 53, 54b, 54c, 54d §§, 54e § 1 mom., 55 § 2 mom., 64 §, 74 § 1
mom., 74b I och 2 mom., 74c § 2 mom., 75 § 2 mom., 75b §, 75c §, 76 § och 83 § sådana de lyder i lag den 6 augusti 1987, 20 § 1 mom., 31 §, 51a § 1 mom., 54e § 4 mom.,
55 § 1 mom., 55a §, 74c § 1 mom. och 87 § 1 mom. sådana de lyder i lag den 21 juni
1990, 2 § 1 och 4 mom., 2a §, 9 § 1 mom., 10 - 11 §§och 12 § 5 mom sådana de lyder i
lag den 7 mars 1991, 51 § 3 mom. och 51a § 3 mom. sådana de lyder i lag den 26 november 1992, samt 8 § 1 mom 3 punkten och 3 mom., 9 § 2 mom., 79 § 1 mom.sådan
den lyder i lag den 23 augusti 1994,
fogas till lagen nya 7a, 8a, 14a, 14b, 18a §§,till 20 §,sådan den lyder i lagarna den
6 augusti 1987 och den 21 juni 1990, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir
4 mom., till 27 §,sådan den lyder i lag den 6 augusti 1987, ett nytt 2 mom., varvid det
ändrade 2 mom. blir 3 mom., till lagen ett nytt 4a kap inkluderande 30a-30i §§, till 31 §,
sådan den lyder i lag den 21 juni 1990, ett nytt 2 mom., en ny 39a §,till 54c, sådan den
lyder i lag den 6 augusti i 987, nya 2 - 4 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 5
mom., till 55a §,sådan den lyder i lag den 21juni1990, ett nytt 2 mom., till 87 §,sådan
den lyder i lag den 21 juni 1990 ett nytt 3 mom., som följer:
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2§
Val förrättas i varje kommun. Kommunen utgör ett röstningsområde om det inte av
särskild orsak är erforderligt att dela in kommunen i flera röstningsområden. Kommunfullmäktige skall vid behov fatta beslut om indelning i röstningsområden. Beslutet träder
i kraft den 15 oktober om beslutet fattas senast i april samrha år. Ett beslut som fattas
senare träder i kraft den 15 oktober följande år. Är röstberättigad' inte antecknad vid någon fastighet bestämmer fullmäktige till vilket röstningsområde han skall hänföras.
I Ålands förvaltningsdomstols utslag i ärende som avses i denna paragraf får ändring
inte sökas genom besvär.
2a §
Kommunstyrelsen skall underrätta magistratsenheten vid länsstyrelsen på Åland och
landskapsstyrelsen om indelningen i röstningsområden och den plats där röstning skall
ske.

4§
Landskapsstyrelsen skall i god tid före valet tillsätta en centralnämnd för lagtingsvalet, bestående av en ordförande och fyra ledamöter, av vilka en förordnas till viceordförande, samt fyra ersättare. En ledamot skall ha avlagt juris kandidatexamen samt ha
erfarenhet av domaruppgifter eller förtrogenhet med de rättsområden som berör rösträtt.

5§
I kommunal centralnämnd eller i valnämnd som avses i 6 § 1 mom. har en företrädare för kommunstyrelsen inte rätt att vara närvarande, inte heller kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören.

6§
Kommunstyrelsen skall under valåret i god tid före valen för varje röstningsområde
tillsätta en va/nämnd bestående av fem ledamöter, av vilka en utses till ordförande och
en till viceordförande. Kommunstyrelsen utser minst tre ersättare som uppställs i den
ordning de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna.
Kommunstyrelsen skall under valåret i god tid före valen för inrättningar som avses

i 50 § 1 mom. utse en eller flera valbestyrelser bestående av tre ledamöter, av vilka en
utses till ordförande och en till viceordförande. Kommunstyrelsen utser minst tre ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna.
Valnämnden respektive valbestyrelsen är beslutför då tre ledamöter är närvarande.
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3 kap. Rösträttsregister och vallängder
7a §
Med valregistermyndighet avses landskapsstyrelsen om funktionen inte har överförts på en riksmyndighet genom en överenskommelseförordning.

8§
Valregistermyndigheten skall senast den måndag som infaller den 41 dagen före
valdagen upprätta ett register, i vilket införs varje person som enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet och hembygdsrättsregistret är röstberättigad i de kommande valen
(rösträttsre gister).
Uppgifterna intas i rösträttsregistet sådana de är i befolkningsdatasystemet och
hembygdsrättsregistret den 1 september klockan 24.00.
antecknas:

För varje röstberättigad

1) personbeteckning,

2) fullständigt namn,
3) postadress,
4) hemkommun enligt lagen om hemkommun (FFS 201/1994),
5) åländsk hembygdsrätt,
6) röstningsområde,
7) vallokal på valdagen och adressen till vallokalen,
8) datum för införande i rösträttsregistret och
9) huruvida personen har rösträtt i lagtingsvalet eller i kommunalvalet eller i båda
valen.
Hemkommun, åländsk hembygdsrätt och i vilket val personen har rösträtt anges på
ett av följande sätt:
1) Personen har åländsk hembygdsrätt och har sin hemkommun i landskapet.

Personen har rösträtt i båda valen.
2) Personen har åländsk hembygdsrätt men har inte sin hemkommun i landskapet,
varvid i stället hans senaste hemkommun i landskapet eller hans folkbokföringskommun
enligt lagen om hemkommtm (FFS 201/1994) och det röstningsområde han senast tillhört antecknas. Personen har rösträtt i lagtingsvalet.
3) Personen saknar åländsk hembygdsrätt men har sin hemkommun i landskapet och
har rösträtt i kommunalvalet enligt landskapslagen om rösträtt och valbarhet i kommunalval för personer som saknar åländsk hembygdsrätt (63/97). Därvid antecknas personens hemkommun, från vilken tidpunkt han utan avbrott haft en kommun i landskapet
som sin hemkommun och hans medborgarskap, om han inte är finsk medborgare.
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8a §
Efter att rösträttsregistret har upprättats antecknar valregistennyndigheten följande
uppgifter i registret vid en röstberättigad person:
1) Om personen har avlidit eller dödförklarats efter att rösträttsregistret upprättades
antecknas dödsfallet.
2) Om personen har framställt ett rättelseyrkande och det är anhängigt antecknas det.
Om yrkandet är avgjort antecknas hur det har avgjorts.
3) Om personen saknar rösträtt enligt en korrigering som gjorts i enlighet med 14 §
antecknas detta.
4) Om den röstberättigade har röstat under förtidsröstningstiden antecknas det med
omnämnande av i vilketdera valet han röstat.
En anteckning om förtidsröstning kan göras även av de funktionärer och myndigheter som nämns i 17 §.

9§
Landskapsstyrelsen skall i mån av möjlighet i god tid före valet på lämpligt sätt underrätta alla i kommunalvalet röstberättigade personer som inte har åländsk hembygdsrätt om de bestämmelser som gäller för utövande av rösträtten och rätten att kandidera.
10 §

Landskapsstyrelsen utarbetar över var och en som har införts i rösträttsregistret ett
röstkort, som innehåller följande uppgifter:
1) den röstberättigades fu1lständiga namn, hemkommun, röstningsområde och val-

lokal på valdagen samt adressen till vallokalen. Hemkommunen ersätts med folkbokföringskommun eller senaste hemkommun i landskapet i de fall som nämns i 8 § 3 mom. 2
punkten,
2) den röstberättigades adress som den är införd i befolkningsdatasystemet den 1
september klockan 24.00,
3) valen, valdagen och tidpunkten för förtidsröstningen,
4) kontaktuppgifter för valregistennyndigheten, centralnämnden för lagtingsval och
den kommunala centralnämnden,
5) de register eller datasystem som röstkortets uppgifter grundar sig på,
6) anvisningar om kortets användning och om förfarandet vid röstning,
7) huruvida personen har rösträtt i lagtingsvalet eller i kommunalvalet eller i båda
valen.
Röstkortet skall kunna användas som följebrev vid förtidsröstningen. Röstkortet kan
dessutom uppta uppgifterna i 8 § 2 och 3 mom. samt 8a §i optiskt läsbar form i den utsträckning som behövs.
Landskapsstyrelsen ser till att röstkorten sänds ut till de röstberättigade vilkas adress
är känd senast den torsdag som infaller den 31 dagen före valdagen.
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11 §
De i 8 § 2 och 3 mom. nämnda uppgifterna i rösträttsregistret med undantag för personbeteckningarna finns tillgängliga för granskning hos eller fås avgiftsfritt per telefon
från valregistermyndigheten under tjänstetid från och med den torsdag som infaller
den 38 dagen före valdagen. Landskapsstyrelsen kan bestämma att uppgifterna skall
finnas tillgängliga för granskning också på andra ställen under samma tid.
Valregistermyndigheten kan ge utdrag ur rösträttsregistret. Om utdraget ges till någon annan än den som utdraget gäller eller i denna lag avsedd myndighet skall personbeteckningen utelämnas. Utdraget ges avgiftsfritt till den som utdraget gäller och till i denna lag avsedd myndighet.
Landskapsstyrelsen informerar på lämpligt sätt om tillhandahållandet av uppgifter ur
rösträttsregistret och om hur ett rättelseyrkande skall framställas samt att det behandlas
av centralnämnden för lagtingsval.
12 §
Den som anser att han obehörigen har utelämnats ur rösträttsregistret eller att en anteckning i rösträttsregistret om honom är oriktig kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Rättelseyrkandet inlämnas hos valregistermyndigheten senast den tisdag som
infaller den 19 dagen före valdagen före klockan 16.00.
Ett rättelseyrkande får också grundas på omständigheter som inträffat efter att röstträttsregistret upprättades och som påverkar vederbörande persons rösträtt.
Om en röstberättigads flyttningsanmälan enligt lagen om hemkommun (FFS
201/1994) inkommer till den lokala registermyndigheten senare än den 1 september kan
den röstberättigade inte på grundval av denna flyttningsanmälan yrka på rättelse av i 8 §
2 mom. 3-6 punkten nämnda uppgifter om honom.
Ett rättelseyrkande kan framställas på en blankett vars formulär fastställts av landskapsstyrelsen. Landskapsstyrelsen skall tillse att sådana blanketter finns på kommunkanslierna och på de ställen där uppgifterna i rösträttsregistret finns tillgängliga.
Kommunen skall på begäran bistå den som framställer ett rättelseyrkande genom att
utan dröjsmål vidarebefordra ett rättelseyrkande till valregistermyndigheten.
Valregistermyndigheten skall utan dröjsmål vidarebefordra rättelseyrkandet jämte
för avgörandet nödvändig utredning som finns i dess besittning till centralnämnden för
lagtingsval för avgörande.
Om ett rättelseyrkande ingetts direkt till centralnämnden för lagtingsval skall den
självmant skaffa nödvändig utredning.

13 §
Centralnämnden för lagtingsval skall utan dröjsmål behandla och avgöra inlämnade
rättelseyrkanden. Rättelseyrkandena skall vara avgjorda senast den måndag som
infaller den 13 dagen före' valdagen.

52

Andrad va/lagstiftning
Den som framställt rättelseyrkandet skall utan dröjsmål delges beslutet jämte be-

svärsanvisning. Beslutet skall sändas per post som rekommenderad förändelse men kan
även delges på annat bevisligt sätt om det inte medför dröjsmål.
Om beslutet innebär att personen ifråga införs i rösträttsregistret, skall centralnämnden för lagtingsval samtidigt tillställa honom ett sådant röstkort som nämns i 10 §.
Är mottagarens postadress inte känd skall beslutet anslås på landskapsstyrelsens anslagstavla fram till valdagen. Personbeteckningen rar inte framgå i anslaget. Om beslutet
gäller att personen saknar rösträtt skall grunden för yrkandet och för beslutet inte anges i
anslaget.

14 §
Anser centralnämnden för lagtingsval att någon utan laglig grund har utelämnats ur
rösträttsregistret eller tagits in i det eller att en anteckning i rösträttsregistret är oriktig
har centralnämnden rätt att på eget initiativ fatta beslut om korrigering av registret. Korrigeringen sker genom att foga personen till rösträttsregistret, anteckna att personen saknar rösträtt eller rätta den oriktiga anteckningen.
När någon har antecknats sakna rösträtt skall beslutet jämte besvärsanvisning delges
personen ifråga på det sätt som bestäms i 13 § 2 mom.
När någon fogas till rösträttsregistret skall ett i 10 § avsett röstkort utan dröjsmål
sändas till honom.
Vid rättelse av en oriktig anteckning som gäller en person som är införd i rösträttsregistret skall personen ifråga utan dröjsmål underrättas om rättelsen, om detta inte är uppenbart onödigt.
14a §
Centralnämnden för lagtingsval kan delegera behandlingen och avgörandet av
rättelseyrkanden och de korrigeringar som avses i 14 § till en ledamot av nämnden eller
till en person som nämnden anställt för detta ändamål.
Beslutsprotokollet i ett ärende gällande rättelseyrkande undertecknas av den person
till vilken beslutanderätten överförts.
Centralnämndens beslut om delegering av beslutanderätten kan inte överklagas.

14b §
Centralnämnden för lagtingsval skall tillse att av dess avgöranden föranledda ändringar genast görs i rösträttsregistret. Valregistermyndigheten skall genast införa ändringarna i registret.
Ändringar i rösträttsregistret skall göras senast den tisdag som infaller den 12 dagen före valdagen klockan 12.00.

15 §
Över centralnämndens för lagtingsval beslut genom vilket ett rättelseyrkande har
förkastats eller lämnats utan prövning och över centralnämndens beslut enligt 14 § får

besvär anföras hos Ålands förvaltningsdomstol. Berättigad att anföra besvär är den person som beslutet gäller.
Besvären skall anföras senast den sjunde dagen efter den dag då personen ifråga har
delgetts beslutet eller den dag då beslutet anslogs på anslagstavla på det sätt som i 13 § 4
mom. sägs. En besvärsskrift som riktas till förvaltningsdomstolen kan tillställas valregistermyndigheten eller centralnämnden för lagtingsval fOr vidarebefordran till förvaltningsdomstolen.
Förvaltningsdomstolen skall utan dröjsmål underrätta ändringssökanden och centralnämnden för lagtingsval om sitt beslut. Om beslutet innefattar att någon skall införas i
rösträttsregistret eller att uppgifterna om honom skall ändras, skall förvaltningsdomstolen även underrätta valregistermyndigheten om beslutet. Om förvaltningsdomstolen
meddelar ett sådant beslut senare än fjärde dagen före valdagen klockan 19.00, skall
domstolen dessutom utan dröjsmål sända beslutet till den kommunala centralnämnden,
som skall foga beslutet till den i 18 § nämnda vallängden.
Förvaltningsdomstolen skall meddela valregistermyndigheten även i det fall att
besvären har förkastats eller lämnats utan prövning.
Valregistermyndigheten skall genast göra de nödvändiga ändringarna i registret. Om
besvären har förkastats eller lämnats utan prövning skall en anteckning om detta göras i
registret.
Över förvaltningsdomstolens beslut att införa en person i rösträttsregistret får ändring inte sökas genom besvär.

16 §
Rösträttsregistret vinner laga kraft den 12 dagen före valdagen klockan 12.00.
Ett rösträttsregister som vunnit laga kraft skall följas oförändrat vid valet. Rösträttsregistret anses ha laga kraft även om förvaltningsdomstolen inte har avgjort inlämnade
besvär före den tid som nämns i 1 mom.
Om någon har antecknats sakna rösträtt med stöd av 14 § och anteckningen är uppenbart oriktig kan valregistermyndigheten stryka anteckningen ur rösträttsregistret,
även om det vunnit laga kraft.
Den som på valdagen företer för valnämnden ett sådant beslut av förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen enligt vilket han är röstberättigad skall få rösta.
Beslutet skall företes i original och originalet eller en kopia av det skall överlåtas till valnämnden.

17 §
Då en person har röstat under förtidsröstningstiden antecknas om möjligt i rösträttsregistret när, i vilket val och på vilket förtidsröstningsställe han har röstat. Anteckningen
kan göras av en valförrättare vid ett i landskapet befintligt allmänt förtidsröstningsställe,
en valbestyrelses ordförande, valnämnden, den kommunala centralnämnden och på den
kommunala centralnämndens begäran av valregistermyndigheten. Om anteckningen be-
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finns vara oriktig kan den rättas endast av den kommunala centralnämnden eller på centralnämndens begäran av valregistermyndigheten.
Anteckningar som gäller röstning är inte offentliga förrän valförrättningen har avslutats.

18 §
Efter avslutad förtidsröstning ser landskapsstyrelsen till att det ur rösträttsregistret
från och med den onsdag som infaller den fjärde dagen före valdagen klockan 19.00
skrivs ut vallängder på blanketter vars formulär fastställs av landskapsstyrelsen.
Vallängderna skrivs ut röstningsområdesvis. De innehåller rubriker för kommunen
och röstningsområdet. I vallängderna införs samtliga i rösträttsregistret upptagna
personer i alfabetisk ordning. För varje person införs hans fullständiga namn och
personbeteckning och de anteckningar som gjorts med stöd av 8a och 17 §§.
Landskapsstyrelsen kan också bestämma, att personerna upptas
alfabetisk ordning.

på annat sätt än i

Landskapsstyrelsen ombesörjer att vallängderna tillställs de kommunala
centralnämnderna i god tid före valdagen. Landskapsstyrelsen kan bestämma att
uppgifterna i vallängderna tillställs centralnämnderna i maskinläsbar form.
Landskapsstyrelsen kan också bestämma att de kommunala centralnämnderna skriver ut
vallängder för röstningsområdena i kommunen.
Den kommunala centralnämnden skall se till att vallängdema står till valnänmdernas
förfogande innan valförrättningen börjar.
Vallängderna är inte offentliga förrän valförrättningen har avslutats.

18a §
Efter att valresultatet har vunnit laga kraft skall av landskapsstyrelsen föreskrivna
arkivutskrifter matas ut ur rösträttsregistret. Därefter skall uppgifterna utplånas ur registret.
19 §
...

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... ~

""'

På kandidatlista för lagtingsval må kandidaternas antal icke uppgå till mer än en
tiondedel av antalet medlemmar i valmansföreningen, ej heller överstiga antalet ledamöter som skall väljas med mer än hälften.

- - - -- - ... - - - - - - - --- - - - - -- - - - ... - - - ---- - - - - - - - - - - - - -- - ---- - - - - - - - - 20 §
Handling varigenom valmansförening bildas skall vara daterad och egenhändigt undertecknad av föreningens medlemmar. I handlingen skall valmansföreningens medlemmar försäkra att de är röstberättigade. Under deras underskrifter anges tydligt namn, titel,
yrke eller syssla samt hemkommun.
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I handlingen skall en av föreningens medlemmar befullmäktigas att vara dess valombud och en medlem att vara valombudets ersättare. Dessutom skall tydligt anges
valombudets och ersättarens postadress och telefonnummer. Valombudet kan i handlingen befullmäktigas att ingå valförbund på föreningens vägnar.
Handlingen, liksom den bifogade kandidatlistan, skall tydligt uppta kandidaternas
namn, uppgift om kandidats titel, yrke eller syssla, angiven med högst två uttryck. Vid
sidan av eller i stället för kandidats förnamn får användas allmänt känt tilltalsnamn eller
förkortat förnamn. I en handling som gäller lagtingsval anges kandidatens hemkommun.
I en handling som gäller kommunalval kan kandidatens postadress, hemby eller annan i
kommunen allmänt känd geografisk bestämning anges.

21 §
Anhållan om offentliggörande av valmansförenings kandidatlista görs på föreningens vägnar skriftligen av valombudet eller av denne befullmäktigad person. Anhållan kan
även göras av i 27 § 1 mom. avsett valombud för valförbund för de valmansföreningars
del vilka sammanslutit sig till valförbund.
Till anhållan som avses i 1 mom. skall fogas handling varigenom valmansföreningen bildats samt avskrift av i 20 § 3 mom. avsedd kandidatlista vari kandidaterna skall
upptas i den ordning i vilken de skall uppställas i sammanställningen av kandidatlistorna.
Anhållan skall innehålla valombudets försäkran att kandidaterna är valbara och att de
personer som bildar valmansföreningen egenhändigt undertecknat handlingen. Till anhållan skall dessutom fogas de föreslagna kandidaternas skriftliga medgivande jämte
uppgift om den egna personbeteckningen samt deras försäkran att de inte samtyckt till
att bli uppställda som kandidater för annan valmansförening.

22 §
I 21 § avsedd anhållan skall vara centralnämnden tillhanda senast den måndag som
infaller den 34 dagen före valdagen klockan 16.00.
27 §
Överenskommelse om bildande av valförbund skall undertecknas av valombuden för
de valmansföreningar som ingår i förbundet. Överenskommelsen skall innehålla fullmakt
för en av undertecknarna att vara valförbundets valombud och för en att vara hans ersättare. I överenskommelsen kan föreslås att i den slutliga sammanställningen av kandidatlistor intas en kortfattad gemensan1 beteckning för valförbundet. Den föreslagna beteckningen får inte vara alltför allmän, inte heller missvisande eller annars olämplig. I beteckningen kan ingå i föreningsregistret infört namn, för vars användning valmansföreningarna utverkat bevisligt tillstånd av föreningen. Centralnämnden bestämmer slutligt
om beteckningen.
En kandidatlista som ingår i ett valförbund får inte ha en egen beteckning.
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Föreslår valmansförening beteckning för kandidatlista som inte ingår i valförbund,

gäller vad därom i 1 mom. sägs. Sådant förslag skall vara centralnämnden tillhanda senast den 34 dagen före valdagen klockan 16.00.
29 §

Medlem av eller ersättare i centralnämnd eller vederbörligen uppställd kandidat får
icke vara valombud för valmansförening eller valförbund eller deras ersättare.
4a kap. Etablerade politiska föreningar
30a §

En etablerad politisk förening har rätt att i lagtingsval ställa upp kandidater
och anhålla om offentliggörande av kandidatlistor utan att bilda valmansföreningar.
Med en etablerad politisk förening avses en registrerad förening, vars egentliga syfte är att påverka politiska angelägenheter i landskapet, och som är företrädd i
lagtinget eller var det under föregående mandatperiod.
En etablerad politisk förening anses företrädd i lagtinget då någon kandidat
invalts från en kandidatlista som uppställts under en beteckning som innehåller föreningens namn.
30b §

Föreningens beslut om uppställande av kandidater till lagtinget och anhållan
om offentliggörande av kandidatlistan skall fattas vid ett föreningsmöte eller på det
sätt föreningens stadgar bestämmer att medlemmarnas beslutanderätt skall utövas.
30c §

En etablerad politisk förening kan ha flera kandidatlistor. I den slutliga sanunanställningen av kandidatlistor sammanförs de under den etablerade politiska föreningens beteckning.
Antalet kandidater på en kandidatlista är högst en och en halv gång det antal
ledamöter som skall väljas. Föreningen kan inte ställa upp flera kandidater än tre gånger det antal ledamöter som skall väljas.
30d §
En etablerad politisk förening kan bilda valförbund med en eller flera val-

mansföreningars kandidatlistor. Två eller flera etablerade politiska föreningar kan även
ingå valförbund sinsemellan. Om föreningen har flera kandidatlistor kan den inte ingå
skilda valförbund med olika kandidatlistor.
Antalet kandidater i ett valförbund är högst tre gånger det antal ledamöter
som skall väljas.

30e §
En kandidatlista som uppställts av en etablerad politisk förening skall i sammanställningen av kandidatlistor ha en beteckning som innehåller föreningens namn.
Ett valförbund som innehåller en sådan kandidatlista skall ha en gemensam beteckning som innehåller föreningens namn. En kandidatlista som ingår i ett valförbund
får inte ha egen beteckning.
30f §
En etablerad politisk förening skall ha ett valombud jämte en ersättare för vallombudet som föreningsmötet utser och som är gemensam för föreningens alla listor.
Valombudet kan vara uppställd som kandidat i valet. Valombudet har rätt att överenskomma om bildande av valförbund om inte föreningsmötet beslutar något annat.
Ett valförbund skall ha ett gemensamt valombud jämte en ersättare för valombudet. Överenskommelsen om bildande av valförbundet skall innehålla en fullmakt för ett
av valombuden att vara valförbundets gemensamma valombud och för ett annat av valombuden att vara hans ersättare.
30g §
Då en etablerad politisk förening anhåller om offentliggörande av kandidatlista
skall den inlämna ett protokollsutdrag från det föreningsmöte som fattade beslut i ärendet till centralnämnden för lagtingsval. Protokollsutdraget skall innehålla uppgifter om
kandidatlistan, valombudet och dennas ersättare. Kandidatlistan skall vara utformad i
enlighet med bestämmelserna i detta kapitel samt 20 § 3 och 4 mom.
Föreningen skall samtidigt inge ett av patent- och registerstyrelsen utfärdat
utdrag ur vilket föreningens registrerade namn och dess namntecknare framgår. Utdraget får vara högst 2 månader gammalt. Om uppgifterna i utdraget är föråldrade skall
föreningen dessutom inlämna en bestyrkt kopia av en ändringsanmälan jämte registermyndighetens bevis på att denna anmälan mottagits.
30h§
I övrigt gäller bestämmelserna om valmansföreningar i tillämpliga delar.
30i §
På ett beslut som en etablerad politisk förening fattat i ett ärende som avses i
detta kapitel tillämpas inte bestämmelserna om klander av förenings beslut.

Jl §
Centralnätnnd sammanträder på kallelse av ·ordföranden i god tid före valen,
dock senast den måndag som infaller den 48 dagen före valdagen. Därefter sammanträder centralnämnden den 33, 30 och 27 dagen före valdagen, valdagen, dagen efter valen samt senast den fjärde dagen efter valen. Den kommunala centralnämnden samman-
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träder därutöver fredagen före valdagen. Nämnderna får sammanträda även under andra dagar.
Centralnämnden för lagtingsval sammanträder därtill i den utsträckning som
behövs för att fullgöra uppgifterna i 3 kap.
33 §
Vid sammanträde den tisdag som infaller den 33 dagen före valdagen behandlas anhållan om offentliggörande av kandidatlista jämte därtill fogade handlingar.
Anhållan som inte inkommit inom utsatt tid skall avvisas. Finner centralnämnd
att någon skriftligen samtyckt till att vara uppställd på flera kandidatlistor gäller vad i
24 § är föreskrivet. Kan anhållan av annan orsak inte godkännas skall detta ofördröjligen
meddelas valombudet.

34 §
Anmälan som inte inkommit inom utsatt tid skall avvisas. Kan anmälan av annan orsak inte godkännas skall detta ofördröjligen meddelas valombudet.

35 §

Har valombudet meddelats att i 33 § 1 mom. avsedd anhållan inte kan godkännas har han rätt att senast den fredag som infaller den 30 dagen före valdagen ldockan 16.00 komplettera anhållan till e~forderliga delar, att rätta de ingivna handlingarna till
de delar mot vilka centralnämnden framställt anmärkning samt att företa rättelse beträffande kandidats namn, titel, yrke eller syssla, hemort eller annan uppgift som sägs i 20 §
3mom.
Har valombudet meddelats att i 34 § 1 mom. avsedd anmälan inte kan godkännas har han rätt att inom den tid som i 1 mom. sägs inge skriftligt förslag till rättelse av
anmälan.
35a §

Vid sammanträde den 30 dagen före valdagen avgör centralnämnden ärende
rörande anmärkning som framställts mot anhållan om offentliggörande av kandidatlistor
eller mot anmälan om bildande av valförbund.
Kandidatlistorna, försedda med kandidaternas ordningsnummer, skall tryckas på
samma sida av papperet. Listorna ordnas så att de som hör till samma valförbund uppställs under gemensam beteckning uppifrån nedåt. Är antalet kandidatlistor så stort att de
måste ordnas i flera spalter skall listorna ordnas bredvid varandra i rader från vänster till
höger. Listorna avskiljs från varandra så att det tydligt framgår vilka kandidatlistor som
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hör till respektive valförbund. Landskapsstyrelsen meddelar närmare anvisningar om
formen för sammanställningen.
Preliminär sammanställning skall finnas tillgänglig för valombuden.

35b §
Vid sammanträde den måndag som infaller den 27 dagen före valdagen skall
den preliminära sammanställningen av kandidatlistorna vid behov rättas. Härvid skall
även bestämmelserna i 23 § iakttas. Härefter fastställs slutlig sammanställning av kandidatlistorna som trycks i erforderligt antal, för lagtingsvalet på vitt papper och för kommunalvalet på grönt papper.Vid sammanträdet har valombuden rätt att vara närvarande.
Den slutliga sammanställningen för lagtingsvalet skall före den torsdag som

infaller den 17 dagen före valdagen i tillräckligt antal tillställas de kommunala centralnämnderna för vidarebefordran till valnämndema. Den skall även hållas tillgänglig för
val ombuden.
Den slutliga sammanställningen för kommunalvalet skall inom i 2 mom. nämnd
tid tillställas kommunstyrelsen och valnämnderna inom kommunen samt hållas tillgänglig för de i 2 mom. nämnda valombuden.

39a §
Landskapsstyrelsen skall låta trycka valsedlar och till varje röstningsområdes
valnämnd sända behövligt antal i slutet omslag försett med anteckning om valsedlarnas
antal.
Valsedel skall ha standardformatet 148x210 mm och på inre sidan vara försedd
med överskrift vari nämns vid vilket val den skall användas samt dessutom en heldragen
cirkel som har en diameter av 90 mm och som vid hopvikning av sedeln blir ovikt. I cirkelns mitt skall tydligt utsatt finnas beteckningen Nr ... efter vilken numret på kandidat
skall antecknas.
Det papper som används för valsedlarna skall för lagtingsvalet vara vitt och för
kommunalvalet grönt. Av valsedeln skall tydligt framgå hur den skall vikas ihop. Sedeln
skall till sin beskaffenhet vara sådan att bevarandet av valhemligheten tryggas. Valsedel
får inte uppta annat än vad i denna paragraf angivits.
48 §
Valombuden eller av ett valförbunds valombud för varje valnämnd särskilt för
sig skriftligen befullmäktigat ombud äger rätt att närvara, då röstsedlarna räknas.
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49 §
Vid valförrättning skall föras protokoll, skilt för lagtingsvalet och skilt för kommunalvalet. I protokollet skall antecknas:

7) de valombud eller av dem befullmäktigade personer som var närvarande då
valsedlarna ordnades och räknades.

51 §
Förtidsröstning i Postens kontor och tillfälliga förtidsröstningsställen ombesörjs
av valförrättare. Posten skall senast den fredag som infaller den 44 dagen före valdagen till den kommunala centralnämnden anmäla namnen på dem som förordnats att
verka som valförrättare vid postkontoren och de tillfälliga förtidsröstningsställena och
deras tjänsteställning eller uppdrag samt, med beaktande av bestämmelserna i 51a § 3
mom., de tider då förtidsröstning äger rum.
5la §
Förtidsröstning sker under förtidsröstningstiden, vilken börjar den elfte dagen
före valen och avslutas den femte dagen före valen.
Förtidsröstning i Postens kontor anordnas under den i 1 mom. nämnda perioden
under kontorens öppethållningstider och i Postens tillfälliga förtidsröstningsställen under
de tider Posten bestämmer. Förtidsröstning anordnas dessutom åtminstone mellan klockan 12.00 och 14.00 i kontoren och de tillfälliga förtidsröstningsställena den lördag som
infaller under förtidsröstningstiden.

52 §
Vid förtidsröstning skall användas i 39a §avsedd valsedel samt valkuvert,
följebrev och ytterkuvert.

53 §
Landskapsstyrelsen skall senast den 27 dagen före valdagen till de kommunala
centralnämnderna översända i 52 § avsett förtidsröstningsmateriel jämte nödiga anvisningar. Centralnämnderna skall vidarebefordra förtidsröstningsmaterielen till valförrättarna och valbestyrelse i kommunen samt till dem som avser att förtidsrösta i stöd av
54e §.Centralnämnderna skall dessutom översända valstämpeltill valförrättare och valbestyrelse i kommunen.

- - - - - - - - --- - ... - - -- - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - --- - --- .. - - - - ... - - --- - - - -
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54b §
Följebrev skall riktas till den kommunala centralnämnden i den kommun som
enligt den röstandes egen uppgift i rösträttsregistret antecknats som hans hemkommun
eller, om han inte har sin hemkommun i landskapet, som hans folkbokföringskommun
eller senaste hemkommun i landskapet.
Följebrev skall innehålla:
2) uppgift om den röstandes fullständiga nuvarande och tidigare namn, personbeteckning eller födelsetid och nuvarande adress.
Röstande som med följebrevet bifogar i 10 § 1 mom. avsett röstkort skall endast
avge i 2 mom. 1 punkten nämnd försäkran.

54c §
Röstande som gjort anteckning på valsedeln skall förete sedeln hopvikt för valförrättaren eller valbestyrelsen för avstämpling och omedelbart därefter i valförrättarens
eller valbestyrelsens åsyn innesluta den i valkuvertet. På valkuvert får inte några anteckningar göras.
När rösträttsregistret är i bruk på förtidsröstningsstället skall valförrättaren:
1) kontrollera i registret att den röstande är röstberättigad,
2) göra en anteckning i registret om att den röstande avgett sin röst och
3) göra en kvitteringsanteckning i följebrevet. Av kvitteringsanteckningen skall
framgå röstningsstället, tidpunkten för den röstandes röstning, den röstandes personbeteckning och de tre första bokstäverna i den röstandes släktnamn om landskapsstyrelsen
inte bestämmer annat.
När rösträttsregistret inte är i bruk skall en förteckning över de röstande föras på
förtidsröstningsstället. Landskapsstyrelsen skall trycka erforderliga förteckningar och
utfärda anvisningar om ify Ilandet av dessa.
Den röstande skall underteckna följebrevet och lämna det och valkuvertet till
valförrättaren. Om rösträttsregistret inte är i bruk på förtidsröstningsstället skall den röstande lämna handlingarna till valförrättaren eller valbestyrelsen tillsammans med det
röstkort som avses i 10 § 1 mom. eller en annan handling som utgör grunden för rätten
att rösta.

54d §
Valförrättaren eller ordföranden för valbestyrelsen skall i följebrevet intyga att
röstningen skett på det sätt som angives i 54-54c §§. Intyget skall undertecknas av valförrättaren eller ordföranden för valbestyrelsen. När en sådan kvitteringsanteckning som
sägs i 54c § 2 mom. inte görs i följebrevet skall av intyget också framgå datum och var
röstningen ägt rum. Valkuvert och följebrev skall därefter inneslutas i ytterkuvertet. Har

6?,

den röstande i 54c § avsett röstkort eller annan handling skall även dessa inneslutas i ytterkuvertet.

54e §
Den som har för avsikt att förtidsrösta i stöd av 50 § 2 mom. skall skriftligen
anhålla om att erhålla förtidsröstningsmateriel hos den kommunala centralnämnden i den
kommun som i rösträttsregistret antecknats som hans hemkommun eller, om han inte
har sin hemkommun i landskapet, som hans folkbokföringskommun eller senaste hemkommun i landskapet. Anhållan, vilken kan göras på för ändamålet uppgjord blankett
som erhålles av centralnämnden, skall tillställas centralnämnden före utgången av förtidsröstningstiden.
Sedan den röstande erhållit i 2 mom. nämnda handlingar skall han, med bevarande av valhemligheten, göra anteckning på valsedeln och därefter innesluta den hopvikt i valkuvert. Han skall fylla i följebrevet på sätt som anges i 54b § och därefter i
ytterkuvertet innesluta valkuvert och följebrev. Har den röstande i 10 § 1 mom. avsett
röstkort skall även detta inneslutas i ytterkuvertet. Ytterkuvertet skall genom postens
förmedling eller på annat sätt tillställas den kommunala centralnämnden så att det är
nämnden tillhanda senast klockan 19.00 fredagen före valen.
55 §
Kommunal centralnämnd skall senast klockan 19.00 fredagen före valen hålla
sammanträde och då, utan att öppna valkuverten, granska de förtidsröstningshandlingar
som inkommit till nämnden. Nämnden skall skilt behandla de förtidsröstningsförsändelser som inkommit genom utnyttjande av i 50 § 2 mom. avsett förfarande. Förtidsröstningsförsändelser som inkommer för sent skall lämnas obeaktade och de får inte öppnas.
Har den som deltagit i förtidsröstning avlidit eller är han inte införd i rösträttsregistret eller vallängden såsom röstberättigad skall röstningen lämnas obeaktad. Om ett
följebrev, på vilket en sådan kvitteringsanteckning som avses i 54 c § 2 mom. inte finns,
är så bristfälligt eller otydligt att det inte kan utredas vem den förtidsröstande är, skall
röstningen likaså lämnas obeaktad. Vad här sägs gäller även då valkuvert är öppet eller
försett med obehörig anteckning om den röstande, om kandidat eller om annat obehörigt.

55a §
De godkända valkuverten öppnas vid centralnämnds sammanträde valdagen
klockan 20.00. Är antalet valkuvert stort kan centralnämnd påbörja öppnandet redan
klockan 15.00. Innan valkuverten öppnas skall de blandas. I nämndens protokoll
antecknas antalet valkuvert. Därefter öppnas valkuverten och rösterna räknas med tilllämpning av bestämmelserna om rösträkning i valnämnd.

Lag.text
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Resultatet av rösträkningen får inte offentliggöras förrän valförrättningen är avslutad.

58 §
Valsedel är ogiltig:

-- - - ...... - - - - -- ... - - - - --- ... -- - - - -- - . - - - ---- - ----- ... - - - - - ... -- - -- - - -- - 4) om valsedeln försetts med särskilt kännetecken eller om däri gjorts annan
obehörig anteckning;

- ... - - - ---- - - - - - - - - - ... -- - - - - - - ------ - - ---- - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - 64 §

- -- - - - - - - - - -- - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - -- - - ---- - -""

I fråga om ersättare för ledamot i fullmäktige gäller bestämmelserna i 39 §
kommunallagen för landskapet Åland.

72 §

Vid centralnämnds sammanträden för räknande av valsedlar och fastställande av
valets utgång är valombuden berättigade att närvara.
74 §

Beslut varigenom centralnämnden för lagtingsvalet fastställt valresultatet får
överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol inom 14 dagar från dagen då valresultatet
offentliggjordes enligt bestämmelserna i 65 § 1 mom. (valbesvär). Besvärsrätt tillkommer envar i lagtingsvalet röstberättigad, i valet såsom kandidat uppställd person samt en
etablerad politisk förening som tillställt centralnämnden för lagtingsval en anhållan om
offentliggörande av kandidatlista.

74b §
Förvaltningsdomstolens utslag skall delgivas ändringssökanden samt centralnämnden.
Över förvaltningsdomstolens utslag får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet.
Har i utslaget bestämts, att valresultatet skall rättas eller att nytt val skall förrättas, tillkommer besvärsrätt i 74 § 1 mom. nämnda personer och föreningar.

74c §
Om val förklaras ogiltigt efter besvär skall nytt val förrättas. I sådant fall äger
valförrättning rum den första söndagen efter det 50 dagar förflutit sedan utslaget vunnit
laga kraft.

64
Valförrättning omhänderhas av valmyndighetema i de upphävda valen. Vid nytt
val skall bestämmelserna om ordinarie val i tillämpliga delar iakttas. Vid valet skall det
laga kraft vunna rösträttsregister som använts vid det upphävda valet användas i oförändrad form. Till de röstberättigade sänds inte röstkort.

- - --- - - - - - - - -- - - - - - - - - --- - - - - - -- - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ....
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75 §
Beslut varigenom kommunal centralnämnd fastställt valresultatet, f'ar överklagas
hos Ålands förvaltningsdomstol inom 14 dagar från det att valresultatet offentliggjordes
på sätt i 65 § stadgas. Besvärsrätt tillkommer envar på den grund, att hans enskilda rätt
blivit kränkt, och medlem av kommun jämväl på den grund, att valet icke skett i laga
ordning.
Med anledning av besvär skall förvaltningsdomstolen av kommunal centralnämnd inhämta utlåtande samt de uppgifter och utredningar som befinns erforderliga.
Om det överklagade beslutet inte fogats till besvären införskaffar förvaltningsdomstolen
beslutet av centralnämnd som en på tjänstens vägnar till riktigheten bestyrkt avskrift i
vilken skall antecknas dagen för kungörandet av valresultatet. Grundar sig besvären på
beslut av centralnämnd angående åtgärd för förberedelse av valen skall förvaltningsdomstolen på motsvarande sätt införskaffa även detta beslut.

75b §
Förvaltningsdomstolens utslag skall särskilt delges ändringssökanden, annan
vars rätt utslaget kränker samt kommunstyrelsen och kommunala centralnämnden.
Kommunala centralnämnden skall ofördröjligen anslå förvaltningsdomstolens
utslag på kommunens anslagstavla under sju dagar.
75c §
I förvaltningsdomstolens utslag får ändring sökas av i 75 § 1 mom. nämnd person samt av kommunstyrelsen. Ändring söks hos högsta förvaltningsdomstolen inom 30
dagar från dagen för delgivningen. Anförs besvär på den grund att valet inte skett i laga
ordning räknas dock besvärstiden från dagen då utslaget anslogs.

76 §
Förordnas med anledning av besvär att nytt val skall förrättas skall kommunal
,centralnämnd ofördröjligen förbereda valet. Vid nytt val skall bestämmelserna om ordinarie val i tillämpliga delar iakttas. Vid valet skall det laga kraft vunna rösträttsregister
som använts vid det upphävda valet användas i oförändrad form. De röstberättigade tillställs inte röstkort. Fullmäktige, som utsetts genom det upphävda valet, kvarstår i sina
uppdrag tills resultatet av det nya valet kungjorts.

Lagtext
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77 §
Vid valet iakttages i tillämpliga delar stadgandena i denna lag enligt av landskapsstyrelsen meddelande anvisningar. För de vid valet utsedda fullmäktige väljes jämväl ersättare. Såvida ett nytt rösträttsregister upprättas skall den 1 september som avgörande tidpunkt i 3 kapitlets bestämmelser ersättas med den 46 dagen före valdagen.
78 §
Har republikens president förordnat om nyval av lagtinget äger valfOrrättning
rum den första söndagen efter det 50 dagar förflutit sedan förordnandet utfärdades.
79 §
Har nyval förordnats skall bestämmelserna om ordinarie val gälla i tillämpliga
delar. Såvida ett nytt rösträttsregister upprättas skall den 1 september som avgörande
tidpunkt i 3 kapitlets bestämmelser ersättas med den 46 dagen före valdagen.
83 §
Kostnaderna för valförrättama och centralnämnden för lagtingsvalet erläggs ur
landskapets medel. Ur landskapets medel erläggs även kostnaderna för rösträttsregistret
och vallängderna.
De kommunala centralnämndernas, valnämndernas och valbestyrelsernas arvoden och kostnader betalas av kommunen. Kommunen är dock berättigad att erhålla
ersättning för hälften av kostnaderna för arvoden, dagtraktamenten och ersättning för
resekostnader som erlagts till medlemmar, ersättare och biträden i valnämnd och valbestyrelse. Kostnaderna vid kommunalvalet för tryckning av valsedlar, tryckning av i 10 §
avsedda röstkort samt valhandlingar för förtidsröstningen betalas dock i sin helhet av
landskapet.

85 §
Vad i denna lag är stadgat om ett valombud gäller även dennes ersättare.
87 §
Infaller valdagen enligt 74c§ eller 78 § på nyårsaftonen eller nyårsdagen, trettondagen, påskdagen, valborgsmässoaftonen eller första maj, pingstdagen, självstyrelsedagen, självständighetsdagen, julaftonen, juldagen eller annandag jul skall följande helgfria söndag vara valdag.
Infaller bestämd dag enligt denna lag på helgdag eller helgfri lördag, självstyrelsedagen, midsommaraftonen eller julaftonen, gäller följande vardag som utsatt dag. Vad
här sägs gäller inte utsatt dag för valförrättning, inte heller dag för inledande och avslutande av förtidsröstning eller dag för kungörande av valresultat.
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Landskapsstyrelsen har rätt att vid behov flytta en i denna lag bestämd dag till

närmaste lämpliga dag, om det med anledning av besvär har förordnats att nya val skall
förrättas eller om re~ublikens president har förordnat om nyval .av lagtinget eller om
landskapsstyrelsen har förordnat om verkställande av kommunalt fyllnadsval.

Denna lag träder i kraft
Förberedande åtgärder för lagens verkställande kan vidtas därförinnan.

Lagtext
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2.

LANDSKAP SLAG
om ändring av landskapslagen om förfarandet vid rådgivande kommunala
folkomröstningar
I enlighet med lagtingets beslut

ändras 2 § 2 mom., 5 §, 8 §, 10 § 2 mom., 11 § 1 mom. och 18 §i landskapslagen den 26 februari 1998 om förfarandet vid rådgivande kommunala omröstningar
(20/98) som följer:
2§
Tidpunkt och plats för folkomröstning
Om indelningen i röstningsområden bestäms i 2 § landskapslagen om lagtingsval och kommunalval (39/70). Fullmäktige kan dock besluta att flera röstningsområden
skall ha ett gemensamt röstningsställe.

5§
Valmyndigheter
Valmyndigheter vid folkomröstningar är den kommunala centralnämnden, om
vilken det finns bestämmelser i 5 § landskapslagen om lagtingsval och kommunalval,
samt röstningsnämnden. Kommunstyrelsen skall i god tid före folkomröstningen för varje röstningsområde tillsätta en röstningsnämnd. När röstningsnämnden utses skall i
tillämpliga delar 6 § landskapslagen om lagtingsval och kommunalval om tillsättande av
valnämnder iakttas.
8§

Rösträttsregister
För folkomröstningen låter den kommunala centralnämnden upprätta ett rösträttsregister över de röstberättigade. Om rösträttsregistret gäller i tillämpliga delar 8 §
landskapslagen om lagtingsval och kommunalval. Röstkort uppgörs inte.
Kommunstyrelsen skall senast den 55 dagen före röstningsdagen meddela till
den valregistermyndighet som avses i 7a § landskapslagen om lagtings- och kommunalval att den önskar få de uppgifter som tas in i rösträttsregistret i maskinläsbar form eller
som pappersutskrift. Om pappersutskrifter gäller i tillämpliga delar det som bestäms om
vallängder i 18 § landskapslagen om lagtingsval och kommunalval.
Valregistermyndigheten skall senast den 30 dagen före röstningsdagen tillställa
den kommunala centralnämnden de uppgifter som skall tas in i rösträttsregistret.
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10 §
Brevröstning

Efter att den röstberättigade gjort sin röstningsanteckning skall röstsedeln eller,
om flera röstsedlar står till buds, den röstsedel som valts inneslutas i valkuvertet. Därefter skall den röstberättigade fylla i och egenhändigt underteckna följebrevet, innesluta
valkuvertet och följebrevet i ytterkuvertet och returnera detta under den adress som kommunala centralnämnden har angett så att det kommer fram senast klockan 19.00 fredagen
före röstningsdagen.

11 §
Räkning av brevröster
Kommunala centralnämndens sammanträde där de röster som har avgetts vid
brevröstningen räknas skall påbörjas röstningsdagen, dock tidigast klockan 15.00.

18 §
övriga bestämmelser
Vid folkomröstningar skall utöver denna lag i tillämpliga delar iakttas 2 §, 5 §, 8
§, 18 §, 38 § 2 och 3 mom., 39§, 40 - 44 §§, 46 §, 48 § 1, 3 och 4 mom., 49 §, 49a § 1
mom., 54b § 2 mom., 55 §, 55a §, 56 §, 69 §, 70 §, 73 §, 86 § och 87 § 2 mom. landskapslagen om lagtingsval och kommunalval. Bestämmelserna i 87 § landskapslagen om
lagtingsval och kommunalval gäller dock inte tiden för returnering av brevröstningshandlingar enligt 10 § 2 mom.

Denna lag träder i kraft den

Mariehamn den 17 september 1998

Lantråd

Roger Jansson

Föredragande ledamot

Bengt Häger

Lagtext
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LANDSKAPSLAG

om ändring av landskapslagen om lagtingsval och kommunalval

GÅLLANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

1 kap. Allmänna stadganden
2 §.

Val

förrättas

i

varje

kommun.

2 §.

Val

förrättas

i

varje

kommun.

Kommunen utgör ett röstningsområde om det

Kommunen utgör ett röstningsområde om det

inte av särskild orsak är erforderligt att dela

inte av särskild orsak är erforderligt att dela

in kommunen i flera röstningsområden. Kom-

in kommunen i flera röstningsområden. Kom-

munfullmäktige skall vid behov i .januari

munfullmäktige skall vid behov fatta beslut

månad fatta beslut om indelning i röstningsområden. Till röstningsområde hänförs de röstberättigade som på årets första
dag i folkbokföringen antecknats vid fastighet inom röstningsområdet. År röstberät-

om indelning i röstningsområden. Beslutet

träder i kraft den 15 oktober om beslutet
fattas senast i april samma år. Ett beslut
som fattas senare träder i kraft den 15 oktober följande år. År röstberättigad inte

tigad inte antecknad vid någon fastighet be-

antecknad vid någon fastighet bestämmer

stämmer fullmäktige till vilket röstningsom-

fullmäktige till vilket röstningsområde han

råde han skall hänföras.

skall hänföras.

I [länsrättens] utslag i ärende som

I Ålands förvaltningsdomstols ut-

avses i denna paragraf får ändring inte sökas

slag i ärende som avses i denna paragraf får

genom besvär.

ändring inte sökas genom besvär.

2a §.
Kommunstyrelse skall underrätta
registerbyrån om den plats där röstning skall

2a §.
Kommunstyrelsen skall underrätta
magistratsenheten vid länsstyrelsen på

ske och den plats där vallängderna kom-

Åland och landskapsstyrelsen om indelningen i röstningsområden och den plats

mer att vara framlagda för granskning.

där röstning skall ske.

2 kap. Valmyndigheter
4 §.

Landskapsstyrelsen skall i god tid

4 §.

Landskapsstyrelsen skall· i god tid

före valet tillsätta en centralnämnd för lag-

före valet tillsätta en centralnämnd för lag-

tingsvalet, bestående av en ordförande och
fyra ledamöter, av vilka en förordnas till viceordförande, samt fyra ersättare.

tingsvalet, bestående av en ordförande och
fyra ledamöter, av vilka en förordnas till viceordförande, samt fyra ersättare. En ledamot
skall ha avlagt juris kandidatexamen samt
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ha erfarenhet av domaruppgifter eller förtrogenhet med de rättsområden som berör
rösträtt.

5 §.

5 §.

Bestämmelserna i 47 §kommunallagen för landskapet Åland (5/80) om företrädare för kommunstyrelse i nämnd skall
inte tillämpas med avseende på kommunal
centralnämnd eller valnämnd som avses i 6 §
lmom.

I kommunal centralnämnd eller i valnämnd som avses i 6 § 1 mom. har en före-

trädare för kommunstyrelsen inte rätt att
vara närvarande, inte heller kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören.

6 §.

Kommunfullmäktige skall inom
januari månad under valåret för varje röstningsområde tillsätta en va/nämnd bestående

Kommunstyrelsen skall under valåret i god tid före valen för varje röstningsområde tillsätta en va/nämnd bestående av

av fem ledamöter, av vilka en utses till ordfö-

fem ledamöter, av vilka en utses till ordföran-

rande och en till viceordförande. Fullmäktige

de och en till viceordförande. Kommunsty-

utser minst fem ersättare som uppställs i den
ordning de avses träda in i stället för de ordi-

relsen utser minst tre ersättare som uppställs
i den ordning de avses träda in i stället för de

narie ledamöterna.

ordinarie ledamöterna.

Kommunfullmäktige skall inom
januari månad under valåret för inrättningar
som avses i 50 § 1 mom. utse en eller flera
valbestyrelser bestående av tre ledamöter, av

Kommunstyrelsen skall under valåret i god tid före valen för inrättningar som
avses i 50 § 1 mom. utse en eller flera valbestyrelser bestående av tre ledamöter, av vilka

vilka en utses till ordförande och en till vice-

en utses till ordförande och en till viceordfö-

ordförande. Fullmäktige utser minst tre er-

rande. Kommunstyrelsen utser minst tre

sättare som uppställs i den ordning de avses

ersättare som uppställs i den ordning de avses

träda in i stället för de ordinarie ledamöterna.

träda in i stället för de ordinarie ledamöterna.

Valnämnd är beslutför då fem och
valbestyrelse då tre ledamöter är närvarande.

6 §.

Valnämnden respektive valbestyrelsen är beslutför då tre ledamöter är närvarande.

Bilagor

3 kap. Vallängder
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3 kap. Rösträttsregister och vallängder

(Hela kapitlet revideras)
(Ny paragraf)

7a §.
Med valregistermyndighet avses
landskapsstyrelsen om funktionen inte har
överförts på en riksmyndighet genom en
överenskommelseförordning.

8 §.

Valregistermyndigheten skall se8 §.
nast den måndag som infaller den 41 dagen
före valdagen upprätta ett register, i vilket
införs varje person som enligt uppgifterna
i befolkningsdatasystemet och hembygds1·ättsregistret är röstberättigad i de kommande valen (rösträttsregister).
Uppgifterna intas i rösträttsregistet sådana de är i befolkningsdatasystemet
och hembygdsrättsregistret den 1 september klockan 24.00. För varje röstberättigad antecknas:
1) personbeteckning,
2) fullständigt namn,
3) postadress,
4) hemkommun enligt lagen om
hemkommun (FFS 20111994),
5) åländsk hembygdsrätt,
6) röstningsområde,
7) vallokal på valdagen och adressen till vallokalen,
8) datum för införande i rösträttsregistret och
9) huruvida personen har rösträtt
i lagtingsvalet eller i kommunalvalet eller i
båda valen.
Hemkommun, åländsk hembygdsrätt och i vilket val personen har rösträtt
anges på ett av följande sätt:
1) Personen har åländsk hembygdsrätt och har sin hemkommun i landskapet. Personen har rösträtt i båda valen.

Som underlag för vallängd uppgör

landskapsstyrelsen en basförteckning för varje röstningsområde enligt den indelning i
röstningsområden som gällde vid utgången av
juni månad under valåret. I basförteckningen
skall upptas varje röstberättigad som
1) innehar åländsk hembygdsrätt och

på valårets första dag hade hemort i kommunen,

2) innehar åländsk hembygdsrätt och
inte har hemort i landskapet och
3) saknar åländsk hembygdsrätt och
på valårets första dag hade hemort i landskapet.
I basförteckning anges fullständigt
namn och personbeteckning på i 1 mom. avsedd person. Förteckningen skall uppgöras i
alfabetisk ordning.
De i 1 mom. 2 punkten nämnda röstberättigade upptas i en separat del av basförteckningen för det röstningsområde där de
senast hade hemort. De i 1 mom. 3 punkten
nämnda röstberättigade upptas i en separat
del av basförteckningen för det röstningsområde där de valårets första dag hade hemort.
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2) Personen har åländsk hembygdsrätt men har inte sin hemkommun i
landskapet, varvid i stället hans senaste
hemkommun i landskapet eller hans folkbokföringskommun enligt lagen om hemkommun (FFS 20111994) och det röstningsområde han senast tillhört antecknas.
Personen har rösträtt i lagtingsvalet.
3) Personen saknar åländsk hembygdsrätt men har sin hemkommun i landskapet och har rösträtt i kommunalvalet
enligt landskapslagen om rösträtt och valbarhet i kommunalval för personer som
saknar åländsk hembygdsrätt (63/97). Därvid antecknas personens hemkommun,
från vilken tidpunkt han utan avbrott haft
en kommun i landskapet som sin hemkommun och hans medborgarskap, om han
inte är :finsk medborgare.
8a §. Efter att rösträttsregistret har
upprättats antecknar valregistermyndigheten följande uppgifter i registret vid en
röstberättigad person:
1) Om personen har avlidit eller
dödförklarats efter att rösträttsregistret
upprättades antecknas dödsfallet.
2) Om personen har framställt ett
rättelseyrkande och det är anhängigt
antecknas det. Om yrkandet är avgjort
antecknas hur det bar avgjorts.
3) Om personen saknar rösträtt
enligt en korrigering som gjorts i enlighet
med 14 §antecknas detta.
4) Om den röstberättigade har
förtidsröstningstiden
under
röstat
antecknas det med omnämnande av i vilketdera valet han röstat.
En anteckning om förtidsröstning
kan göras även av de funktionärer och
myndigheter som nämns i 17 §.

9 §.
Till basförteckning fogas ett röstkort för varje röstberättigad. På röstkortet
anges den röstberättigades fullständiga namn,
de två sista siffrorna i hans födelseår, hans
adress samt uppgift om i vilket röstningsområde han upptagits i vallängden. På röstkortet
anges även var och när vallängden är framlagd för granskning samt var och när valförrättning äger rum. Utöver vad här sagts rar
kortet inte innehålla annat än upplysning om
rättelse av fel samt om tillvägagångssättet för
röstningen.
Basförteckning och röstkort uppgörs
på
blanketter
som
fastställs
av
landskapsstyrelsen och skall senast den 10
augusti under valåret tillställas de kommunala centralnämnderna.

9 §.
Landskapsstyrelsen skall i mån av
möjlighet i god tid före valet på lämpligt
sätt underrätta alla i kommunalvalet röstberättigade personer som inte har åländsk
hembygdsrätt om de bestämmelser som
gäller för utövande av rösträtten och rätten att kandidera.

10 §.
Kommunal centralnämnd skall senast den 19 augusti under valåret granska
basförteckningarna. Nämnden skall i basförteckning införa sådan röstberättigad som inte
blivit införd i basförteckning trots att han enligt intyg av registerbyrån borde ha blivit införd i den samt person som enligt basförteckningen antecknats sakna åländsk hembygdsrätt men som enligt intyg av vederbörande
myndighet innehar hembygdsrätt. Nämnden
skall utesluta person som inte är röstberättigad ur basfö1ieckning genom att stryka över
hans namn. Orsaken till uteslutning skall anges i basförteckningen. Om påföljd som innebär förlust av rösträtt enligt officiell utredning
upphör att gälla före valdagen, skall personen
införas i förteckningen som röstberättigad.
Görs rättelse i basförteckning enligt detta
moment skall röstkortet rättas på motsvarande sätt.
Kommunal
centralnämnd
skall
skriftligen utan dröjsmål underrätta register-

10 §.
Landskapsstyrelsen utarbetar över
var och en som har införts i rösträttsregistret ett röstkort, som innehåller följande
uppgifter:
1) den röstberättigades fullständiga namn, hemkommun, röstningsområde
och vallokal på valdagen samt adressen till
vallokalen. Hemkommunen ersätts med
folkbokföringskommun eller senaste hemkommun i landskapet i de fall som nämns i
8 § 3 mom. 2 punkten,
2) den röstberättigades adress
som den är införd i befolkningsdatasystemet den 1 september klockan 24.00,
3) valen, valdagen och tidpunkten
för förtidsröstningen,
4) kontaktuppgifter för valregistermyndigheten, centralnämnden för lagtingsval och den kommunala centralnämnden,
5) de register eller datasystem som
röstkortets uppgifter grundar sig på,
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byrån om ändringar i basförteckning som rör
rösträtten.
Sedan basförteckning granskats och
rättats skall på den antecknas att den är vallängd för röstningsområde. Vallängden undertecknas därefter på kommunala centralnämndens vägnar.
Myndighet som för befolkningsböcker eller hembygdsrättsregister, chef för
polismyndighet, allmän åklagare och häradshövding är skyldig att lämna erforderliga
uppgifter till kommunal centralnämnd.

11 §.

Kon,ununal centralnämnd skall sända

röstkort till varje röstberättigad vars adress är
känd. Kortet sänds till röstberättigad efter det
basförteckningen har granskats såvitt gäller
honom, dock senast den 20 augusti.

6) anvisningar om kortets användning och om förfarandet vid röstning,
7) huruvida personen har rösträtt
i lagtingsvalet eller i kommunalvalet eller i
båda valen.
Röstkortet skall kunna användas
som följebrev vid förtidsröstningen. Röstkortet kan dessutom uppta uppgifterna i 8
§ 2 och 3 mom. samt 8a § i optiskt läsbar
form i den utsträckning som behövs.
Landskapsstyrelsen ser till att
röstkorten sänds ut till de röstberättigade
vilkas adress är känd senast den torsdag
som infaller den 31 dagen före valdagen.

11 §. De i 8 § 2 och 3 mom. nämnda
uppgifterna i rösträttsregistret med undantag för personbeteckningarna finns
tillgängliga för granskning hos eller fås
avgiftsfritt per telefon från valregistermyndigbeten under tjänstetid från och
med den torsdag som infaller den 38 dagen
före valdagen. Landskapsstyrelsen kan bestämma att uppgifterna skall finnas tillgängliga för granskning också på andra
ställen under samma tid.
Valregistermyndigheten kan ge
utdrag ur rösträttsregistret. Om utdraget
ges till någon annan än den som utdraget
gäller eller i denna lag avsedd myndighet
skall personbeteckningen utelämnas. Utdraget ges avgiftsfritt till den som utdraget
gäller och till i denna lag avsedd myndighet.
Landskapsstyrelsen informerar på
lämpligt sätt om tillhandahållandet av
uppgifter ur rösträtts:registret och om bur
ett rättelseyrkande skall framställas samt
att det behandlas av centralnämnden för
lagtingsval.

Bilagor

12 §.

Kommunal centralnämnd skall fia-

mlägga vallängd till granskning inom
kommunen under tre vardagar, dock inte lördag, från och med den 26 augusti på tid som
nämnden bestämmer. Vallängderna skall hållas under behörig tillsyn och vid behov framläggas på flera platser inom kommunen.
Meddelande om var och när vallängd
är framlagd för granskning skall kungöras i
god tid innan vallängd framläggs samt i den
ordning som gäller för kommunala kungörelser.
Den som anser att han obehörigen
utelämnats ur vallängd eller att anteckning i
längden om honom är oriktig får skriftligen
yrka på rättelse hos den kommunala centralnämnden senast den 9 september klockan
16. 00. Sådant yrkande f'ar även make utan
fullmakt framställa på andra makens vägnar.
Den som anser att någon obehörigen
upptagits i vallängd får framföra motiverat
skriftligt yrkande på rättelse hos den kommunala centralnämnden senast den 3 september
klockan 16. 00.
Rättelseyrkande som avses i 3 eller 4
mom. får även framställas av registerbyrån på
tjänstens vägnar.
Rättelseyrkande får också grundas på
omständigheter som inträffat efter det vallängden undertecknades och som påverkar
vederbörandes rösträtt.
Rättelseyrkande kan framställas på
blankett för vilken landskapsstyrelsen fastställer formulär och som kommunala centralnämnden tillhandahåller.
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12 §.
Den som anser att han obehörigen
har utelämnats ur rösträttsregistret eller
att en anteckning i rösträttsregistret om
honom är oriktig kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Rättelseyrkandet inlämnas hos valregistermyndigheten senast
den tisdag som infaller den 19 dagen före
valdagen före klockan 16. 00.
Ett rättelseyrkande får också
grundas på omständigheter som inträffat
efter att rösträttsregistret upprättades och
som påverkar vederbörande persons rösträtt.
Om en röstberättigads flyttningsanmälan enligt lagen om hemkommun
(FFS 201/1994) inkommer till den lokala
registermyndigheten senare än den 1 sep~
tember kan den röstberättigade inte på
grundval av denna flyttningsanmälan yrka
på rättelse av i 8 § 2 mom. 3-6 punkten
nämnda uppgifter om honom.
Ett rättelseyrkande kan framställas på en blankett vars formulär fäststänts
av landskapsstyrelsen. Landskapsstyrelsen
skall tillse att sådana blanketter finns på
kommunkanslierna och på de ställen där
uppgifterna i rösträttsregistret finns tillgängliga.
Kommunen skall på begäran bistå
den som framställer ett rättelseyrkande
genom att utan dröjsmål vidarebefordra
ett rättelseyrkande till valregistermyndigheten.

Valregistermyndigheten skall utan
dröjsmål vidarebefordra rättelseyrkandet
jämte för avgörandet nödvändig utredning
som finns i dess besittning till centralnämnden för lagtingsval för avgörande.
Om ett rättelseyrkande ingetts direkt till centralnämnden för lagtingsval
skall den. självmant skaffa nödvändig utredning.
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13 §.
Avser rättelseyrkande uteslutning av
person ur vallängd enligt 12 § 4 mom. eller
16 §,skall kommunala centralnämndens ordförande genast underrätta den som yrkandet
gäller och meddela honom att han kan ta del
av det på angiven plats och senast den 11 september före klockan 16.00 inkommamed förklaring till kommunala centralnämnden.
Dessutom skall meddelas att ärendet avgörs
även om förklaring inte avges.
Meddelande enligt 1 mom. skall senast den 4 september sändas som
rekommenderad försändelse men kan även
frambefordras på annat bevisligt sätt, om det
inte medför dröjsmål. Är mottagarens postadress inte känd skall meddelandet kungöras på
det sätt som är bestämt för kommunala kungörelser. Grunden för yrkandet skall i sådant
fall inte anges.

14 §.
Yrkande på rättelse i vallängd handläggs och avgörs av den kommunala centralnämnden vid sammanträde den 14 september.
Nämndens beslut jämte motivering skall
antecknas i protokollet.
Kommunal centralnämnds beslut
enligt 1 mom. är slutligt. Har rättelseyrkande
förkastats eller inte upptagits till prövning
eller godkänns rättelseyrkande att någon obehörigen upptagits i vallängd skall beslutet
utan dröjsmål underställas [länsrättens] prövning. Vid underställning av ärende skall kommunala centralnämnden tillställa [länsrätten]
beslutet jämte de handlingar som ligger till
grund för beslutet.

13 §. Centralnämnden för lagtings val
skall utan dröjsmål behandla och avgöra
inlämnade
rättelseyrkanden.
Rättelseyrkandena skall vara avgjorda
senast den måndag som infaller den 13
dagen före valdagen.

som
framställt
Den
rättelseyrkandet skall utan dröjsmål
delges beslutet jämte besvärsanvisning.
Beslutet skall sändas per post som
rekommenderad förändelse men kan även
delges på annat bevisligt sätt om det inte
medför dröjsmål.
Om beslutet innebär att personen
ifråga införs i rösträttsregistret, skall centralnämnden för lagtingsval samtidigt
tillställa honom ett sådant röstkort som
nämns i 10 §.
Är mottagarens postadress inte
känd skall beslutet anslås på landskapsstyrelsens anslagstavla fram till valdagen.
Personbeteckningen får inte framgå i anslaget. Om beslutet gäller att personen
saknar rösträtt skall grunden för yrkandet
och för beslutet inte anges i anslaget.

14 §, Anser centralnämnden för lagtingsval att någon utan laglig grund har
utelämnats ur rösträttsregistret eller tagits
in i det eller att en anteckning i rösträttsregistret är oriktig har centralnämnden
rätt att på eget initiativ fatta beslut om
korrigering av registret. Korrigeringen
sker genom att föga personen till rösträttsregistret, anteckna att personen saknar
rösträtt eller rätta den oriktiga anteckningen.
När någon har antecknats sakna
rösträtt skall beslutet jämte besvärsanvisning delges personen ifråga på det sätt
som bestäms i 13 § 2 mom.
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När någon fogas till rösträttsregistret skall ett i 10 § avsett röstkort utan
dröjsmål sändas till honom.
Vid rättelse av en oriktig anteckning som gäller en person som är införd i
rösträttsregistret skall personen ifråga
utan dröjsmål underrättas om rättelsen,
om detta inte är uppenbart onödigt.

14a §. Centralnämnden för lagtingsval
kan delegera behandlingen och avgörandet
av rättelseyrkanden och de korrigeringar
som avses i 14 § till en ledamot av
nämnden eller till en person som nämnden
anställt för detta ändamål.
BeslutsprotokoHet i ett ärende
gällande :rättelseyrkande undertecknas av
den person till vilken beslutanderätten
överförts.
Centralnämndens
beslut
om
delegering av beslutanderätten kan inte
överklagas.
14b §. Centralnämnden för lagtingsval
skall tillse att av dess avgöranden föranledda ändringar genast görs i rösträttsregistret. Valregistermyndigheten skall genast införa ändringarna i registret.
Ändringar i rösträttsregistret skall
göras senast den tisdag som infaller den 12
dagenföre valdagen klockan 12.00

15 §.
Kommunala centralnämnden skall
utan dröjsmål underrättas om utslag som
[länsrätten] meddelat i stöd av 14 § 2 mom.
Nämnden skall ofördröjligen anslå utslaget på
kommunens anslagstavla för en tid av sju
dagar. Nämnden skall underrätta den som
yrkat på rättelse och den vars rösträtt utslaget

15 §. Över centralnämndens för lagtingsval beslut genom vilket ett rättelseyrkande har förkastats eller lämnats utan
prövning och över centralnämndens beslut
får besvär anföras hos Ålands förvaltningsdomstol. Berättigad att anföra besvär är den person som beslutet gäller.

78

Andrad vallagsfiftnin~

---

,gäller. Underrättelse skall ske på i 13 § 2
mom. angivet sätt.

Besvären skall anföras senast den
sjunde dagen efter den dag då personen
ifråga har delgetts beslutet eller den dag
då beslutet anslogs på anslagstavla på det
sätt som i 13 § 4 mom. sägs. En besvärsskrift som riktas till förvaltningsdomstolen
kan tillställas valregistermyndigheten eller
centralnämnden för lagtingsval för vidarebefordran till förvaltningsdomstolen.
Förvaltningsdomstolen skall utan
dröjsmål underrätta ändringssökanden
och centralnämnden för lagtingsval om
sitt beslut. Om beslutet innefattar att någon skall införas i rösträttsregistret eller
att uppgifterna om honom skall ändras,
skall förvaltningsdomstolen även underrätta valregistermyndigheten om beslutet.
Om förvaltningsdomstolen meddelar ett
sådant beslut senare än fjärde dagen före
valdagen klockan 19.00, skall domstolen
dessutom utan dröjsmål sända beslutet till
den kommunala centralnämnden, som
skall foga beslutet till den i 18 § nämnda
vaHängden.
Förvaltningsdomstolen skall meddela valregistermyndigheten även i det fall
att besvären har förkastats eller lämnats
utan prövning.
Valregistermyndigheten skall genast göra de nödvändiga ändringarna i
registret. Om besvären har förkastats eller lämnats utan prövning skall en anteckning om detta göras i registret.
Över förvaltningsdomstolens be. slut att införa en person i rösträttsregistret får ändring inte sökas genom besvär.

16 §. I [länsrättens] utslag i ärende som
avses i 15 § får ändring genom besvär sökas
endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Besvärstillstånd kan

16 §. Rösträttsregistret vinner laga
kraft den 12 dagen före valdagen klockan
12.00.

Bilagor
beviljas endast om det för lagens tillämpning
.i andra liknande fall eller med hänsyn till en
enhetlig rättstillämpning är av vikt att ärendet
prövas av högsta förvaltningsdomstolen. Besvärstillstånd skall sökas senast den sjunde
dagen från den dag då kommunala centralnämnden uppsatt [länsrättens] utslag på kommunens anslagstavla. Avser ansökan uteslutande kommunalvalet skall besvärstillstånd
dock sökas senast den fjortonde dagen.
Ansökan får tillställas [länsrätten] för att på
dess försorg sändas till högsta förvaltningsdomstolen. Ansökan om besvärstillstånd skall
i övrigt göras och besvär anföras i enlighet
med bestämmelserna i. lagen om ändrings sökande i förvaltningsärenden (FFS 154/50).
Sedan högsta förvaltningsdomstolen
avkunnat utslag skall den ofördröjligen underrätta sökanden, [länsrätten], kommunala
centralnämnden och den vars rösträtt utslaget
gäller.
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Ett rösträttsregister som vunnit
laga kraft skall följas oförändrat vid valet.
Rösträttsregistret anses ha laga kraft även
om förvaltningsdomstolen inte har avgjort
inlämnade besvär före den tid som nämns
i 1 mom.
Om någon har antecknats sakna
rösträtt med stöd av 14 § och anteckningen är uppenbart oriktig kan valregistermyndigheten stryka anteckningen ur rösträttsregistret, även om det vunnit laga
kraft.
Den som på valdagen företer för
valnämnden ett sådant beslut av förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen enligt vilket han är röstberättigad skall få rösta. Beslutet skall företes i
original och originalet eller en kopia av
det skall överlåtas till valnämnden.

Ansökan om besvärstillstånd enligt 1
mom. får även framställas av mantalsskrivningsmyndighet.

17 §. Har yrkande på ändring i vallängden
icke inom föreskriven tid framställts hos den
kommunala centralnämnden, skall denna i
längden intyga, att densamma äger laga kraft.
Har ändringsyrkande framställts,
skall den kommunala centralnämnden, sedan
yrkandet avgjorts genom laga kraft vunnet
beslut, i vallängden införa därav tilläventyrs
påkallade ändringar och tillika vid varje ändring angiva beslutet, på grund varav den vidtagits, varefter längden förses med intyg, att
den sålunda ändrad äger laga kraft.
I vallängd som vunnit laga ·kraft får
ändringar inte göras. Vallängd anses ha vunnit laga kraft utan hinder av att slutligt beslut
i anledning av yrkande på rättelse av längden

17 §. Då en person har röstat under
förtidsröstningstiden antecknas om möjligt
i rösträttsregistret när, i vilket val och på
vilket förtidsröstningsställe han bar röstat. Anteckningen kan göras av en valförrättare vid ett i landskapet befintligt allmänt förtidsröstningsställe, en valbestyrelses ordförande, valnämnden, den kommunala centralnämnden och på den kommunala centralnämndens begäran av valregistermyndigheten. Om anteckningen
befinns vara oriktig kan den rättas endast
av den kommunala centralnämnden eller
på
centralnämndens
begäran
av
valregistermyndigheten.
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inte fattats eller bringats till kommunala cen~
tralnärnndens kännedom före valdagen. Den
som för valnämnd företer underställningseller besvärsmyndighets beslut enligt vilket
han är röstberättigad skall dock tillåtas rösta.

Anteckningar som gäller röstning
är inte offentliga förrän valförrättningen
har avslutats.

18 §.
Personbeteckning skall utelämnas
från avskrift av eller utdrag ur vallängd eller
handling som utgör basen för eller bilaga till
vallängd, om avskriften eller utdraget ges till
annan än ifrågavarande person eller i denna
lag nämnd myndighet.

18 §. Efter avslutad förtidsröstning ser
landskapsstyrelsen till att det u:r
rösträttsregistret från och med den onsdag
som infaller den fjärde dagen före valdagen
klockan 19. 00 skrivs u:t vallängder på

blanketter vars formulär fastställs av
landskapsstyrelsen.
Vallängderna
skrivs
ut
röstningsområdesvis.
De
innehåller
rubriker
för
kommunen
och
röstningsområdet. I vallängderna införs
samtliga i rösträttsregistret upptagna
personer i alfabetisk ordning. För varje
person införs hans fullständiga namn och
personbeteckning och de anteckningar
som gjorts med stöd av Sa och 17 §§.
Landskapsstyrelsen kan också bestämma,
att personerna upptas på annat sätt än i
alfabetisk ordning.
Landskapsstyrelsen ombesörjer
att vallängderna tillställs de kommunala
centralnämnderna i god tid före valdagen.
Landskapsstyrelsen kan bestämma att
uppgifterna i vallängderna tillställs
centralnämnderna i maskinläsbar form.
Landskapsstyrelsen kan också bestämma
att de kommunala centralnämnderna
skriver
ut
vaUängder
för
röstningsområdena i kommunen.
Den kommunala centralnämnden
skall se till att vallängderna står till
valnämndernas
förfogande
innan
valförrättningen börjar.
Vallängderna är inte offentliga
förrän valförrättningen har avslutats.

Bilagor
(Ny paragraf)

4 kap. Valmansföreningar
bund

81

18a §. Efter att valresultatet har vunnit
laga kraft skall av landskapsstyrelsen
föreskrivna arkivutskrifter matas ut ur
rösträttsregistret.
Därefter
skall
uppgifterna utplånas ur registret.

och

valför-

19 §.

19 §.

På kandidatlista för lagtingsval må
kandidaternas antal icke uppgå till mer än en
tiondedel av antalet medlemmar i valmansföreningen, ej heller överstiga tio.

På kandidatlista för lagtingsval må
kandidaternas antal icke uppgå till mer än en
tiondedel av antalet medlemmar i valmansföreningen, ej heller överstiga antalet ledamöter som skall väljas med mer än hälften.

20 §.

20 §.
Handling varigenom valmansförening bildas skall vara daterad och egenhändigt undertecknad av föreningens medlemmar. I handlingen skall valmansföreningens
medlemmar försäkra att de är röstberättigade.
Under deras underskrifter anges tydligt namn,
titel, yrke eller syssla samt hemkommun.
I handlingen skall en av föreningens
medlemmar befullmäktigas att vara dess valombud och en medlem att vara valombudets ersättare. Dessutom skall tydligt anges
valombudets och ersättarens postadress och
te-lefonnummer. Valombudet kan i handlingen befullmäktigas att ingå valförbund på
föreningens vägnar.
Handlingen, liksom den bifogade
kandidatlistan, skall tydligt uppta kandidaternas namn, uppgift om kandidats titel, yrke
eller syssla, angiven med högst två uttryck.
Vid sidan av eller i stället för kandidats
förnamn får användas allmänt känt tilltalsnamn eller förkortat förnamn. I en handling

(Paragrafen omstruktureras)

Handling varigenom valmansförening bildas
skall vara daterad och egenhändigt undertecknad av föreningens medlemmar. Handlingen,
liksom den bifogade kandidatlistan, skall tydligt uppta kandidaternas namn, uppgift om
kandidats titel, yrke eller syssla, angiven med
högst två uttryck, samt uppgift om kandidats
hemkommun. Vid behov kan även kandidats
postadress anges. Vid sidan av kandidats förnamn får användas allmänt känt tilltalsnamn
eller förkortat förnamn. I handlingen skall
valmansföreningens medlemmar försäkra att
de är röstberättigade. Under deras underskrifter anges tydligt namn, titel, yrke eller syssla
samt hemkommun.
I handlingen skall en av föreningens
medlemmar befullmäktigas att vara dess ombudsman och en medlem att vara ombudsmannens ersättare. Dessutom skall tydligt
anges ombudsmannens och ersättarens postadress och telefonnummer. Ombudsmannen
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kan i handlingen befullmäktigas att ingå valförbund på föreningens vägnar.
(Nytt 3 moment infogas)

21 §.

Anhållan om offentliggörande av

som gäller lagtingsval anges kandidatens
hemkommun. I en handling som gäHer
kommunalval kan kandidatens postadress,
hemby eller annan i kommunen allmänt
känd geografisk bestämning anges.

21 §.

Anhållan om offentliggörande av

valmansförenings kandidatlista görs på före-

valmansförenings kandidatlista görs på före-

ningens vägnar skriftligen av ombudsman-

ningens vägnar skriftligen av valombudet

nen eller av denne befullmäktigad person.
Anhållan kan även göras av i 27 § 1 mom.
avsedd ombudsman för valförbund för de
valmansföreningars del vilka sammanslutit
sig till valförbund.
Till anhållan som avses i 1 mom.
skall fogas handling varigenom valmansföreningen bildats samt avskrift av i 20 § 1 mom.
avsedd kandidatlista vari kandidaterna skall
upptas i den ordning i vilken de skall uppställas i sammanställningen av kandidatlistorna.
Anhållan skall innehålla ombudsmannens
försäkran att kandidaterna är valbara och att
de personer som bildar valmansföreningen
egenhändigt undertecknat handlingen. Till
anhållan skall dessutom fogas de föreslagna
kandidaternas skriftliga medgivande samt
deras försäkran att de inte samtyckt till att bli
uppställda som kandidater för annan valmansförening.

eller av denne befullmäktigad person. Anhål-

22 §.

I 21 § avsedd anhållan skall vara

centralnämnden tillhanda senast den 2 september klockan 16.00.

lan kan även göras av i 27 § 1 mom. avsett

valombud ilir valförbund för de valmansföreningars del vilka sammanslutit sig till valförbund.
Till anhållan som avses i 1 mom.
skall fogas handling varigenom valmansföreningen bildats samt avskrift av i 20 § 3 mom.
avsedd kandidatlista vari kandidaterna skall
upptas i den ordning i vilken de skall uppställas i sammanställningen av kandidatlistorna.
Anhållan skall innehålla valombudets
försäkran att kandidaterna är valbara och att
de personer som bildar valmansföreningen
egenhändigt undertecknat handlingen. Till
anhållan skall dessutom fogas de föreslagna
kandidaternas skriftliga medgivande jämte
uppgift om den egna personbeteckningen
samt deras försäkran att de inte samtyckt till
att bli uppställda som kandidater för annan
valmansförening.
I 21 § avsedd anhållan skall vara
22 §.
centralnämnden tillhanda senast den måndag
som infaller den 34 dagen före valdagen
klockan 16.00.

27 §.

Överenskommelse om bildande av

valförbund skall undertecknas av ombuds-

männen för de valmansföreningar, som ingår
i förbundet. Överenskommelsen skall inne-

27 §.

Överenskommelse om bildande av

valförbund skall undertecknas av valombuden för de valmansföreningar som ingår i
förbundet. Överenskommelsen skall innehålla
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hålla fullmakt för en av undertecknarna att

fullmakt för en av undertecknarna att vara

van'; valförbundets ombudsman och för en

valförbundets valombud och för en att vara

att vara hans ersättare. I överenskommelsen

hans ersättare. I överenskommelsen kan fö-

kan föreslås att i den slutliga sammanställ-

reslås att i den slutliga sammanställningen av

ningen av kandidatlistor intas en kortfattad

kandidatlistor intas en kortfattad gemensam

gemensam beteckning för valförbundet. Den

beteckning för valförbundet. Den föreslagna

föreslagna beteckningen får inte vara alltför

beteckningen f'ar inte vara alltför allmän, inte

allmän, inte heller missvisande eller annars

heller missvisande eller annars olämplig. I

olämplig. I beteckningen kan ingå i före-

beteckningen kan ingå i föreningsregistret

ningsregistret infört namn, för vars använd-

infört namn, för vars användning valmansfö-

ning valmansföreningarna utverkat bevisligt

reningarna utverkat bevisligt tillstånd av före-

tillstånd av föreningen. Centralnämnden be-

ningen. Centralnämnden bestämmer slutligt

stämmer slutligt om beteckningen.

om beteckningen.

(Nytt 2 mom infogas)
Föreslår valmansförening beteckning
för kandidatlista som inte ingår i valförbund,
gäller vad därom i 1 mom. sägs. Sådant förslag skall vara centralnämnden tillhanda senast den 2 september klockan 16.00.

En kandidatlista som ingår i ett
valförbund får inte ha en egen beteckning.
Föreslår valmansförening beteckning
för kandidatlista som inte ingår i valförbund,
gäller vad därom i I mom. sägs. Sådant förslag skall vara centralnämnden tillhanda senast den 34 dagen före valdagen klockan
16.00.

28 §.

28 §.
Anmälan om ändring av valför-

(2 mom upphävs)

bund får göras senast den 11 september
klockan 16.00 på sätt som stadgas i 35 § 2
mom.
29 §.

Medlem av eller ersättare i central-

29 §.

Medlem av eller ersättare i central-

nämnd ·eller vederbörligen uppställd kandidat

nämnd eller vederbörligen uppställd kandidat

får icke vara ombudsman för' Valmansföre-

får icke vara valombud för valmansförening

ning eller valförbund eller deras ersättare.

eller valförbund eller deras ersättare.

Andrad va/lagstiftning

(Nytt kapitel)

4a kap. Etablerade politiska föreningar
30a §. En etablerad politisk förening har
rätt att i lagtingsval ställa upp kandidater
och anhålla om offentliggörande av kandidatlistor utan att bilda valmansföreningar.
Med en etablerad politisk förening
avses en registrerad förening, vars egentliga syfte är att påverka politiska angelägenheter i landskapet, och som är
företrädd i lagtinget eller var det under
föregående mandatperiod.
En etablerad politisk förening anses företrädd i lagtinget då någon kandidat invalts från en kandidatlista som
uppställts under en beteckning som
innehåller föreningens namn.
30b §. Föreningens beslut om uppställande av kandidater till lagtinget och anhållan om offentliggörande av kandidatlistan skall fattas vid ett föreningsmöte
eller på det sätt föreningens stadgar bestämmer att medlemmarnas beslutanderätt skall utövas.
30c §. En etablerad politisk förening kan
ha flera kandidatlistor. I den slutliga
sammanställningen av kandidatlistor
sammanförs de under den etablerade politiska föreningens beteckning.
Antalet kandidater på en kandidatlista är högst en och en halv gång det
antal ledamöter som skall väljas. Föreningen kan inte ställa upp flera kandidater än tre gånger det antal ledamöter som
skall väljas.

.Bilagor
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30d §. En etablerad politisk förening kan
bilda valförbund med en eller flera valmansföreningars kandidatlistor. Två eller
flera etablerade politiska föreningar kan
även ingå valförbund sinsemellan. Om
föreningen har flera kandidatlistor kan
den inte ingå skilda valförbund med olika
kandidatlistor.
Antalet kandidater i ett valförbund är högst tre gånger det antal ledaM
möter som skall väljas.
30e §. En kandidatlista som uppställts av
en etablerad politisk förening skall i
sammanställningen av kandidatlistor ha
en beteckning som innehåller föreningens
namn.
Ett valförbund som innehåller en
sådan kandidatlista skall ha en gemensam
beteckning som innehåller föreningens
namn. En kandidatlista som ingår i ett
valförbund får inte ha egen beteckning.

30f §. En etablerad politisk förening
skall ha ett valombud jämte en ersättare
för valombudet som föreningsmötet utser
och som är gemensam för föreningens alla
listor. Valombudet kan vara uppställd
som kandidat i valet. Valombudet har rätt
att överenskomma om bildande av valförbund om inte föreningsmötet beslutar något annat.
Ett valförbund skall ha ett gemensamt valombud jämte en ersättare för valombudet. Överenskommelsen om bildande av valförbundet skall innehålla en fullmakt för ett av valombuden att vara valförbundets gemensamma valombud och
för ett annat av valombuden att vara hans
ersättare.
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30g §. Då en etablerad politisk förening
anhåller om offentliggörande av kandidatlista skall den inlämna ett protokollsutdrag från det föreningsmöte som fattade
beslut i ärendet till centralnämnden för
lagtingsval. Protokollsutdraget skall innehålla uppgifter om kandidatlistan, valombudet och dennas ersättare. Kandidatlistan skall vara utformad i enlighet med
bestämmelserna i detta kapitel samt 20 § 3
ocb4mom.
Föreningen skall samtidigt inge
ett av patent- och registerstyrelsen utfärdat utdrag ur vilket föreningens registrerade namn och dess namntecknare framgår. Utdraget får vara högst 2 månader
gammalt. Om uppgifterna i utdraget är
föråldrade skall föreningen dessutom inlämna en bestyrkt kopia av en ändringsanmälan jämte registermyndighetens bevis
på att denna anmälan mottagits.

30h§. I övrigt gäller bestämmelserna om
valmansföreningar i tillämpliga delar.
30i §. På ett beslut som en etablerad
politisk förening fattat i ett ärende som
avses i detta kapitel tillämpas inte bestämmelserna om klander av förenings beslut.

5 kap. Centralnämnds förberedande åt-

gärder
31 §.
Centralnämnd sammanträder på kallelse av ordföranden i god tid före valen,
dock senast den 19 augusti. Därefter sammanträder centralnämnden den 3, 11 och 14
september, onsdagen före valen, valdagen,

31 §.
Centralnämnd sammanträder på kallelse av ordföranden i god tid före valen,
dock senast den måndag som infaller den
48 dagen före valdagen. Därefter sammanträder centralnämnden den 33, 30 och 27 da-
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dagen efter valen samt senast den fjärde da-

gen före valdagen, valdagen, dagen efter

gen efter valen. Nämnden får sammanträda

valen samt senast den fjärde dagen efter va-

även under andra dagar.

len. Den kommunala

(Nytt 2 mom tilläggs)

centralnämnden
sammanträder därutöver fredagen före
valdagen. Nämnderna får sammanträda
även under andra dagar.
Centralnämnden för lagtingsval

sammanträder därtill i den utsträckning
som behövs för att fullgöra uppgifterna i 3
kap.

33 §.
Vid sammanträde den 3 september
behandlas anhållan om offentliggörande av
valmansförenings kandidatlista jämte därtill
fogade handlingar.
Anhållan som inte inkommit inom
utsatt tid skall avvisas. Finner centralnämnd
att någon skriftligen samtyckt till att vara
kandidat för flera valmansföreningar gäller vad i 24 § är föreskrivet. Kan anhållan av
annan orsak inte godkännas skall detta ofördröjligen meddelas ombudsmannen.

33 §. Vid sammanträde den tisdag som
infaller den 33 dagen före valdagen behandlas anhållan om offentliggörande av kandidatlista jämte därtill fogade handlingar.
Anhållan som inte inkommit inom
utsatt tid skall avvisas. Finner centralnämnd
att någon skriftligen samtyckt till att vara
uppställd på flera kandidatlistor gäller vad
i 24 § är föreskrivet. Kan anhållan av annan
orsak inte godkännas skall detta ofördröjligen
meddelas valombudet.

34 §.

34 §.
Anmälan som inte inkommit inom

Anmälan som inte inkommit inom

utsatt tid skall avvisas. Kan -anmälan av annan
orsak inte godkännas skall detta ofördröjligen

utsatt tid skall avvisas. Kan anmälan av annan
orsak inte godkännas skall detta ofördröjligen

meddelas ombudsmannen.

meddelas valombudet.

35 §. Har ombudsman meddelats att i 33
§ 1 mom. avsedd anhållan inte kan godkännas
har han rätt att senast den 11 september

35 §.
Har valombudet meddelats att i 33
§ 1 mom. avsedd anhållan inte kan godkännas
har han rätt att senast den fredag som infäl-
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klockan 16.00 komplettera anhållan till erforderliga delar, att rätta de ingivna handlingarna till de delar mot vilka centralnämnden
framställt anmärkning samt att företa rättelse
beträffande kandidats namn, titel, yrke eller
syssla eller dennes hemort.
Har ombudsman meddelats att i 34
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ler den 30 dagen före valdagen klockan
16.00 komplettera anhållan till erforderliga
delar, att rätta de ingivna handlingarna till de
delar mot vilka centralnämnden framställt
anmärkning samt att företa rättelse beträffande kandidats namn, titel, yrke eller syssla,
hemort eller annan uppgift som sägs i 20 §
3mom.

§ 1 mom. avsedd anmälan inte kan godkännas
har han rätt att inom den tid som i 1 mom.

Har valombudet meddelats att i 34

sägs inge skriftligt förslag till rättelse av anmälan.

§ 1 mom. avsedd anmälan inte kan godkännas
har han rätt att inom den tid som i 1 mom.
sägs inge skriftligt förslag till rättelse av anmälan.

didatlistor eller mot anmälan om bildande av
valförbund.

35a §. Vid sammanträde den 30 dagen före
valdagen avgör centralnämnden ärende rörande anmärkning som framställts mot anhållan om offentliggörande av kandidatlistor
eller mot anmälan om bildande av valförbund.

Kandidatlistorna, försedda med kan-

Kandidatlistorna, försedda med kan-

didaternas ordningsnummer, skall tryckas på
samma sida av papperet. Listorna ordnas så

didaternas ordningsnurnmer, skall tryckas på
samma sida av papperet. Listorna ordnas så

att de som hör till samma valförbund upps-

att de som hör till samma valförbund upp-

tälls under gemensam beteckning uppifrån

ställs under gemensam beteckning uppifrån

nedåt. Är antalet kandidatlistor så stort att de

nedåt. Är antalet kandidatlistor så stort att de
måste ordnas i flera spalter skall listorna ord-

35a §.

Vid sammanträde den 11 september

avgör centralnämnden ärende rörande anmärkning som :framställts mot anhållan om offentliggörande av valmansföreningars kan-

måste ordnas i flera spalter skall listorna ordnas bredvid varandra i rader från vänster till

nas bredvid varandra i rader från vänster till
höger. Listorna avskiljs från varandra så att

höger. Listorna avskiljs från varandra så att
det tydligt framgår vilka kandidatlistor som

det tydligt framgår vilka kandidatlistor som

hör till respektive valförbund.

hör till respektive valförbund. Landskapssty-

Preliminär

sammanställning

skall

relsen meddelar närmare anvisningar om
formen för sammanställningen.

finnas tillgänglig för valmansföreningarnas

och valförbundens ombudsmän. Ombudsman skall underrättas om när och var preliminär sammanställning finns tillgänglig.
Ombudsman skall · samtidigt underrättas

Preliminär

sammanställning

finnas tillgänglig för valombuden.

skall

Bilagor
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om tid och plats för centralnämndens sammanträde den 14 september.

35b §. Vid sammanträde den 14 september
skall den preliminära sammanställningen av
kandidatlistorna vid behov rättas. Härvid
skall även bestämmelserna i 23 § iakttas. Härefter fastställs slutlig sammanställning av
kandidatlistorna som trycks i erforderligt antal, för lagtingsvalet på vitt papper och för
kommunalvalet på grönt papper.
Den slutliga sammanställningen för
lagtingsvalet skall före den 24 september i
tillräckligt antal tillställas de kommunala centralnämnderna för vidarebefordran till valnämnderna. Den skall även tillställas valmansföreningarnas ombudsmän.
Den slutliga sammanställningen för
kommunalvalet skall inom i 2 mom. nämnd
tid tillställas kommunstyrelsen, valnämnderna inom kommunen samt valmansföreningarnas ombudsmän.

35b §. Vid sammanträde den måndag som
infaller den 27 dagen före valdagen skall
den preliminära sammanställningen av kandidatlistorna vid behov rättas. Härvid skall även
bestämmelserna i 23 § iakttas. Härefter fastställs slutlig sammanställning av kandidatlistorna som trycks i erforderligt antal, för lagtingsvalet på vitt papper och för kommunalvalet på grönt papper. Vid sammanträdet
har valombuden rätt att vara närvarande.
Den slutliga sammanställningen för
lagtingsvalet skall före den torsdag som infaller den 17 dagen före valdagen i tillräckligt antal tillställas de kommunala centralnämnderna för vidarebefordran till valnämnderna. Den skall även hållas tillgänglig för
valombuden.
Den slutliga sammanställningen för
kommunalvalet skall inom i 2 mom. nämnd
tid tillställas kommunstyrelsen och valnämnderna inom kommunen samt hållas tillgång~
lig för de i 2 mom. nämnda valombuden.

36 §.
Landskapsstyrelsen skall låta trycka
valsedlar och till varje röstningsområdes valnämnd sända behövligt antal i slutet omslag
försett med anteckning om valsedlarnas antal.
Valsedel skall ha standardformatet
l 48x2 l 0 mm och på inre sidan vara försedd
med överskrift vari nämns vid vilket val den
skall användas samt dessutom en heldragen
cirkel som har en diameter av 90 mm och
som vid hopvikning av sedeln blir ovikt. I
cirkelns mitt skall tydligt utsatt finnas beteck-

(Paragrafenflyttas till 6 kap. och bildar där
39a §.)
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ningen Nr ... efter vilken numret på kandidat
skall antecknas.
Det papper som används för valsedlarna skall för lagtingsvalet vara vitt och för
kommunalvalet grönt. Av valsedeln skall tydligt framgå hur den skall vikas ihop. Sedeln
skall till sin beskaffenhet vara sådan att bevarandet av valhemligheten tryggas. Valsedel
får inte uppta annat än vad i denna paragraf
angivits.

6 kap. Valförrättning
(36§ flyttas hit)

39a §. Landskapsstyrelsen skall låta trycka
valsedlar och till varje röstningsområdes valnämnd sända behövligt antal i slutet omslag
försett med anteckning om valsedlarnas antal.
Valsedel skall ha standardformatet
l 48x2 l 0 mm och på inre sidan vara försedd
med överskrift vari nämns vid vilket val den
skall användas samt dessutom en heldragen
cirkel som har en diameter av 90 mm och
som vid hopvikning av sedeln blir ovikt. I
cirkelns mitt skall tydligt utsatt finnas beteckningen Nr ... efter vilken numret på kandidat
skall antecknas.
Det papper som används för valsedlarna skall för lagtingsvalet vara vitt och för
kommunalvalet grönt. Av valsedeln skall tydligt framgå hur den skall vikas ihop. Sedeln
skall till sin beskaffenhet vara sådan att bevarandet av valhemligheten tryggas. Valsedel
får inte uppta annat än vad i denna paragraf
angivits.

48 §.

48 §.
____ i., _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ombudsman för valmansförening
eller valförbund eller av valförbunds ombudsman för varje valnämnd särskilt för sig

· Valombuden eller av ett valförbunds valombud för varje valnämnd särskilt
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skriftligen befullmäktigat ombud äger rätt att

för sig skriftligen befullmäktigat ombud äger

närvara, då röstsedlarna räknas.

rätt att närvara, då röstsedlarna räknas.

49 §.

49 §.

Vid valförrättning skall föras proto-

Vid valförrättning skall föras proto-

koll, skilt för lagtingsvalet och skilt för kom-

koll, skilt för lagtingsvalet och skilt för kom-

munalvalet. I protokollet skall antecknas:

munalvalet. I protokollet skall antecknas:

7) de ombudsmän eller av dem be-

7) de valombud eller av dem befull-

fullmäktigade personer som var närvarande

mäktigade personer som var närvarande då

då valsedlarna ordnades och räknades.

valsedlarna ordnades och räknades.

7 kap. Förtidsröstning

51 §.

51 §.

Förtidsröstning i Postens kontor och
tillfälliga förtidsröstningsställen ombesörjs av

Förtidsröstning i Postens kontor och
tillfälliga förtidsröstningsställen ombesörjs av

valförrättare. Posten skall senast den 3 sep-

valförrättare. Posten skall senast den fredag
som infaller den 44 dagen före valdagen

tember till den kommunala centralnämnden
anmäla namnen på dem som förordnats att
verka som valförrättare vid postkontoren och
de tillfälliga förtidsröstningsställena och deras tjänsteställning eller uppdrag samt, med
beaktande av bestämmelserna i · 51 a § 3
mom., de tider då förtidsröstning äger rum.

till den kommunala centralnämnden anmäla
namnen på dem som förordnats att verka som
valförrättare vid postkontoren och de tillfälliga förtidsröstningsställena och deras tjänsteställning eller uppdrag samt, med beaktande
av bestämmelserna i Sla § 3 mom., de tider
då förtidsröstning äger rum.

51a §.

Förtidsröstning sker under filrtids-

röstningstiden, vilken böijar den nittonde

dagen före valen och avslutas den sjätte
dagen före valen.

51a §.

Förtidsröstning sker under förtids-

röstningstiden, vilken börjar den elfte dagen
före valen och avslutas den femte dagen

före valen.

Förtidsröstning i Postens kontor anordnas under den i 1 mom. nämnda perioden

Förtidsröstning i Postens kontor anordnas under den i 1 mom. nämnda perioden

under kontorens öppethållningstider och i
Postens tillfälliga förtidsröstningsställen un-

under kontorens öppethållningstider och i
Postens tillfälliga förtidsröstningsställen un-

der de tider Posten bestämmer. Förtidsröst-

der de tider Posten bestämmer. Förtidsröst-

ning anordnas dessutom mellan klockan

ning anordnas dessutom åtminstone mellan

12.00 och 14.00 i kontoren och de tillfälliga

klockan 12.00 och 14.00 i kontoren och de

förtidsröstningsställena de två lördagar som

tillfälliga förtidsröstningsställena den lördag

infaller under förtidsröstningstiden.

som infaller under förtidsröstningstiden.

52 §.

Vid förtidsröstning skall användas i

52 §.

Vid förtidsröstning skall användas i

36 § avsedd valsedel samt valkuvert, följeb-

39a § avsedd valsedel samt valkuvert, följe-

rev och ytterkuvert.

brev och ytterkuvert.

53 §.

53 §.

Landskapsstyrelsen skall senast den

Landskapsstyrelsen skall senast den

20 september till de kommunala central-

27 dagen före valdagen till de kommunala

nämnderna översända i 52 § avsett förtids-

centralnämnderna översända i 52 § avsett

röstningsmateriel jämte nödiga anvisningar.

förtidsröstningsmateriel jämte nödiga anvis-

Centralnämnderna skall vidarebefordra för-

ningar. Centralnämnderna skall vidarebefor-

tidsröstningsmaterielen till valförrättarna och

dra fö1tidsröstningsmaterielen till valförrät-

valbestyrelse i kommunen samt till dem som

tama och valbestyrelse i kommunen samt till

avser att förtidsrösta i stöd av 54e §. Central-

dem som avser att förtidsrösta i stöd av 54e §.

nämnderna skall dessutom översända val-

Centralnämnderna skall dessutom översända

stämpel till valförrättare och valbestyrelse i

valstämpel till valförrättare och valbestyrelse

kommunen.

i kommunen.

54b §.

Följebrev skall riktas till den kom-

54b §. Följebrev skall riktas till den kom-

munala centralnämnden i den kommun där

munala centralnämnden i den kommun som

den röstande, enligt egen uppgift, upptagits i valfängden.

enligt den röstandes egen uppgift i rösträttsregistret antecknats som hans hemkommun eller, om han inte har sin hemkommun i landskapet, som hans folkbokföringskommun eller senaste hemkommun
i landskapet.

Följebrev skall innehålla:
2) uppgift om den röstandes fullständiga nuvarande och tidigare namn, personbeteckning eller födelsetid, födelseort och nu-

Följebrev skall innehålla:

varande adress; och

3) namnet på den kommun i vars
vallängd den röstande upptagits och hans
nuvarande eller senaste adress i
kommunen.

2) uppgift om den röstandes fullständiga nuvarande och tidigare namn, personbeteckning eller födelsetid och
adress.

( 3 punkten upphävs)

nuvarande
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Röstande som med följebrevet bifo-

Röstande som med följebrevet bifo-

gar i 9 § 1 mom. avsett röstkort skall endast
avge i 2 mom. 1 punkten nämnd försäkran.

gar i 10 § 1 mom. avsett röstkort skall endast
avge i 2 mom. 1 punkten nämnd försäkran.

54c §.

54c §.

Röstande som gjort anteckning på

Röstande som gjort anteckning på

valsedeln skall förete sedeln hopvikt för val-

valsedeln skall förete sedeln hopvikt för val-

förrättaren eller valbestyrelsen för avstäm-

förrättaren eller valbestyrelsen för avstäm-

pling och omedelbart därefter i valförrättarens

pling och omedelbart därefter i valfö1rättarens

eller valbestyrelsens åsyn innesluta den i val-

eller valbestyrelsens åsyn innesluta den i val-

kuvertet. På valkuvert får inte några anteck-

kuvertet. På valkuvert f'ar inte några anteck-

ningar göras. Den röstande skall i valförrät-

ningar göras.

htrens eller valbestyrelsens · närvaro egenbändigt underteckna det ifyllda följebrevet
och lämna brevet till valförrättaren eller
valbestyrelsen, tillsammans med i 9 § 1
mom. avsett kort eller annan handling som
utgör grund för rätten att rösta.
(Nytt 2 mom infogas)

När rösträttsregistret är i bruk på
förtidsröstningsstället skall valförrättaren:
1) kontrollera i registret att den
röstande är röstberättigad,
2) göra en anteckning i registret
om att den röstande avgett sin röst och
3) göra en kvitteringsanteckning i
följebrevet. Av kvitteringsanteckningen
skall framgå röstningsstället, tidpunkten
för den röstandes röstning, den röstandes
personbeteckning och de tre första bokstäverna i den röstandes släktnamn om landskapsstyrelsen inte bestämmer annat.
När rösträttsregistret inte är i
bruk skall en förteckning över de röstande
föras
på
förtidsröstningsstället.
Landskapsstyrelsen skall trycka erforderliga förteckningar och utfärda anvisningar
om ifyllandet av dessa.
Den röstande skall underteckna
följebrevet och lämna det och valkuvertet
till valförrättaren. Om rösträttsregistret
inte är i bruk på förtidsröstningsstället
skall den röstande lämna handlingarna till
valförrättaren eller valbestyrelsen tillsammans med det röstkort som avses i 10 § 1
mom. eller en annan handling som utgör

(Nytt 3 mom infogas
Innehållet som tidigare 54d § 2 mom)

(Nytt 4 mom infogas
Momentet motsvarar nuvarande 1 mom sista
meningen)

grunden för rätten att rösta.

54d §. V alförrättaren eller ordföranden för
valbestyrelsen skall i följebrevet intyga att
röstningen skett på det sätt som angives i
54-54c §§. Intyget skall dateras och undertecknas av valförrättaren eller ordföranden för
valbestyrelsen. Av intyget skall framgå var
röstningen ägt rum. Valkuvert och följebrev
skall därefter inneslutas i ytterkuvertet. Har
den röstande i 54c § avsett röstkort eller annan handling skall även dessa inneslutas i
ytterkuvertet.
På förtidsröstningsstället skall fö-

54d §. Valförrättaren eller ordföranden för
valbestyrelsen skall i följebrevet intyga att
röstningen skett på det sätt som angives i
54-54c §§. Intyget skall undertecknas av valförrättaren eller ordföranden för valbestyrelsen. När en sådan kvitteringsanteckning
som sägs i 54c § 2 mom. inte görs i följebrevet skall av intyget också framgå datum
och var röstningen ägt rum. Valkuvert och
följebrev skall därefter inneslutas i ytterkuvertet. Har den röstande i 54c § avsett röstkort eller annan · handling skall även dessa

ras förteckning · över de röstande.
Landskapsstyrelsen skall trycka erforderliga förteckningar och utfärda anvisningar
om ifyllandet av dessa.

inneslutas i ytterkuvertet.
(2 mom. flyttas till 54c §)

54e §. Den som har för avsikt att förtidsrösta i stöd av 50 § 2 mom. skall hos den kom-

54e §. Den som har för avsikt att förtidsrösta i
stöd av 50 § 2 mom. skall skriftligen anhålla
om att erhålla förtidsröstningsmateriel hos
den kommunala centralnämnden i den kommun som i rösträttsregistret antecknats
som hans hemkommun eller, om hans
hemkommun inte är i landskapet, som
hans folkbokföringskommun eller senaste
hemkommun i landskapet. Anhållan, vilken
kan göras på för ändamålet uppgjord blankett
som erhålles av centralnämnden, skall tillställas centralnämnden före utgången av förtids-

munala centralnämnden i den kommun där
han upptagits i vallängd såsom röstberättigad skriftligen anhålla om att erhålla förtidsröstningsmateriel. Anhållan, vilken kan göras
på för ändamålet uppgjord blankett som erhålles av centralnämnden, skall tillställas centralnämnden före utgången av förtidsröstningstiden.
Sedan den röstande erhållit i 2 mom.
nämnda handlingar skall han, med bevarande
av valhemligheten, göra anteckning på valsedeln och därefter innesluta den hopvikt i val-

röstningstiden.

____________________ ... ________ __
..,
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kuvert. Han skall fylla i följebrevet på sätt

Sedan den röstande erhållit i 2 mom.

som anges i 54b § och därefter i ytterkuvertet

nämnda handlingar skall han, med bevarande

innesluta valkuvert och följebrev. Har den

av valhemligheten, göra anteckning på valse-

röstande i 9 § 1 mom. avsett röstkort skall

deln och därefter innesluta den hopvikt i val-

även detta inneslutas i ytterkuvertet. Ytterku-

kuvert. Han skall fylla i följebrevet på sätt

vertet skall genom postens förmedling eller

som anges i 54b § och därefter i ytterkuvertet

på annat sätt tillställas den kommunala

innesluta valkuvert och följebrev. Har den

centralnämnden så att det är nämnden tillhan-

röstande i 10 § 1 mom. avsett röstkort skall

da senast klockan 19.00 onsdagen före valen.

även detta inneslutas i ytterkuvertet. Ytterkuvertet skall genom postens förmedling eller
på annat sätt tillställas den kommunala
centralnämnden så att det är nämnden tillhanda senast klockan 19 .00 fredagen fOre valen.

55 §.

Kommunal centralnämnd skall se-

55 §.

Kommunal centralnämnd skall se-

nast klockan 19.00 onsdagen före valen hålla

nast klockan 19.00 fredagen före valen hålla

sammanträde och då, utan att öppna valku-

sammanträde och då, utan att öppna valku-

verten, granska de förtidsröstningshandlingar

verten, granska de förtidsröstningshandlingar

som inkommit till nämnden. Nämnden skall

som inkommit till nämnden. Nämnden skall

skilt behandla de förtidsröstningsförsändelser

skilt behandla de förtidsröstningsförsändelser

som inkommit genom utnyttjande av i 50 § 2

som inkommit genom utnyttjande av i 50 § 2

mom. avsett förfarande. Förtidsröstningsför-

mom. avsett förfarande. F örtidsröstningsför-

sändelser som inkommer för sent skall läm-

sändelser som inkommer för sent skall läm-

nas obeaktade och de får inte öppnas.

nas obeaktade och de :tar inte öppnas.

Har den som deltagit i förtidsröst-

Har den som deltagit i förtidsröst-

ning avlidit eller är han inte upptagen i val-

ning avlidit eller är han inte införd i rö-

längd såsom röstberättigad eller kan, på
grund av bristfälligt eller otydligt följebrev, det inte utredas vem den förtidsröstande är, skall röstningen lämnas obeak-

om den röstande, om kandidat eller om annat

strättsregistret eller vallängden såsom röstberättigad skall röstningen lämnas obeaktad. o,m ett följebrev, på vilket en sådan
kvitteringsanteckning som avses i 54 c § 2
mom. inte finns, är så bristfälligt eller
otydligt att det inte kan utredas vem den
förtidsröstande är, skall röstningen likaså

obehörigt.

lämnas obeaktad. Vad här sägs gäller även då

tad. Vad här sägs gäller även då valkuvert är
öppet eller försett med obehörig anteckning

valkuvert är öppet eller försett med obehörig
anteckning om den röstande, om kandidat
eller om annat obehörigt.
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55a §.

indrcd vallagstiftnf11g
De godkända valkuverten öppnas vid

55a §.

De godkända valkuverten öppnas vid

centralnämnds sammanträde valdagen klock-

centralnämnds sammanträde valdagen klock-

an 20.00 ..Är antalet valkuvert stort kan cen-

an 20.00. Är antalet valkuvert stort kan cen-

tralnämnd påbö1ja öppnandet redan klockan

tralnämnd påbörja öppnandet redan klockan

18.00. Innan valkuverten öppnas skall de

15.00. Innan valkuverten öppnas skall de

blandas. I nämndens protokoll antecknas an-

blandas. I nämndens protokoll antecknas an-

talet valkuvert. Därefter öppnas valkuverten

talet valkuvert. Därefter öppnas valkuverten

och rösterna räknas med tillämpning av be-

och rösterna räknas med tillämpning av be-

stämmelserna om rösträkning i valnämnd.

stämmelserna om rösträkning i valnämnd.

(2 mom tilläggs)

Resultatet av rösträkningen får
inte offentliggöras förrän valförrättningen
är avslutad.

8 kap. Rösträkning
58 §.

58 §.

Valsedel är ogiltig:

Valsedel är ogiltig:

anteck~

4) om valsedeln försetts med särskilt

ning ändrats eller om valsedeln försetts med

kännetecken eller om däri gjorts annan obe-

särskilt kännetecken eller om däri gjorts an-

hörig anteckning;

4) om på valsedeln gjord

nan obehörig anteckning;

9 kap. Fastställande av valets utgång och
utfärdande av fullmakt
64 §.

64 §.

________ .. ______________ ..,, _______

..,

I fråga om ersättare för ledamot i

I fråga om ersättare för ledamot i
fullmäktige gäller bestämmelserna i 13 §

fullmäktige gäller bestämmelserna i 39

kommunallagen ilir landskapet Åland.

kommunallagen för landskapet Åland.

§

-------------------------------72 §.

Vid centralnämnds sammanträden

72 §.

Vid centralnämnds sammanträden

för räknande av valsedlar och fastställande av

för räknande av valsedlar och fastställande av

valets utgång är ombudsman för valmanstorening och valförbund berättigad att närvara.

valets utgång är valombuden berättigade att
närvara.

Bilagor
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10 kap. Besvär över lagtingsval
74 §.
Beslut varigenom centralnämnden
för lagtingsvalet fastställt valresultatet får
överklagas hos landskapsstyrelsen inom 14

74 §.
Beslut varigenom centralnämnden
för lagtingsvalet fastställt valresultatet f'ar
överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol

dagar från dagen då valresultatet offentliggjordes enligt bestämmelserna i 65 § 1 mom.
(valbesvär). Besvärsrätt tillkommer envar
lagtingsvalet röstberättigad.

inom 14 dagar från dagen då valresultatet
offentliggjordes enligt bestämmelserna i 65 §

74b §. Landskapsstyrelseus utslag skall
delgivas ändringssökanden samt centralnämnden.
Över landskapsstyrelsens beslut f'ar
besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet.
Har i utslaget bestämts, att valresultatet skall rättas eller att nytt val skall förrättas, tillkommer besvärsrätt i 74 § 1 mom.
nämnda personer.

74c §.
Om val förklaras ogiltigt efter besvär skall nytt val förrättas. I sådant fall äger
valförrättning rum den första söndagen efter
det 75 dagar förflutit sedan utslaget vunnit
laga kraft.
Valförrättning omhänderhas av valmyndigheterna i de upphävda valen. Vid nytt
val skall bestämmelserna om ordinarie val i
tillämpliga delar iakttas. Vid valet skall samma vallängder som använts vid det upphävda valet användas i oförändrad form. Till de
röstberättigade sänds inte röstkort.

1 mom. (valbesvär). Besvärsrätt tillkommer
envar i lagtingsvalet röstberättigad, i valet
såsom kandidat uppställd person samt en
etablerad politisk förening som tillställt
centralnämnden för lagtingsval en anhållan om offentliggörande av kandidatlista.

utslag
74b §. Förvaltningsdomstolens
skall delgivas ändringssökanden samt centralnämnden.
Över förvaltningsdomstolens ut-

slag f'ar besvär anföras hos högsta
förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från
delfåendet.
Har i utslaget bestämts, att valresultatet skall rättas eller att nytt val skall förrättas, tillkommer besvärsrätt i 74 § 1 mom.
nämnda personer och föreningar.

74c §.
Om val förklaras ogiltigt efter besvär skall nytt val förrättas. I sådant fall äger
valförrättning rum den första söndagen efter
det 50 dagar förflutit sedan utslaget vunnit
laga kraft.
Valförrättning omhänderhas av valmyndigheterna i de upphävda valen. Vid nytt
val skall bestämmelserna om ordinarie val i
tillämpliga delar iakttas. Vid valet skall det
laga kraft vunna rösträttsregister som använts vid det upphävda valet användas i oförändrad form. Till de röstberättigade sänds
inte röstkort.

11 kap. Besvär över kommunalval
75 §.

nämnd fastställt valresultatet, får överklagas

Beslut varigenom kommunal central75 §.
nämnd fastställt valresultatet, får överklagas

hos [länsrätten] inom 14 dagar från det att

hos Ålands förvaltningsdomstol

valresultatet offentliggjordes på sätt i 65 §

dagar från det att valresultatet offentliggjor-

stadgas. Besvärsrätt tillkommer envar på den

des på sätt i 65 § stadgas. Besvärsrätt tillkom-

grund, att hans enskilda rätt blivit kränkt, och

mer envar på den grund, att hans enskilda rätt

medlem av kommun jämväl på den grund, att

blivit kränkt, och medlem av kommun jämväl

valet icke skett i laga ordning.

på den grund, att valet icke skett i laga ord-

Med anledning av besvär skall [länsrätten] av kommunal centralnämnd inhämta

ning.

utlåtande samt de uppgifter och utredningar

valtningsdomstolen av kommunal centralnämnd inhämta utlåtande samt de uppgifter
och utredningar som befinns erforderliga. Om
det överklagade beslutet inte fogats till
besvären införskaffar förvaltningsdomstolen
beslutet av centralnämnd som en på tjänstens
vägnar till riktigheten bestyrkt avskrift i vilken skall antecknas dagen för kungörandet av
valresultatet. Grundar sig besvären på beslut
av centralnämnd angående åtgärd för förberedelse av valen skall förvaltningsdomstolen
på motsvarande sätt införskaffa även detta
beslut.

Beslut varigenom kommunal central-

som befinns erforderliga. Om det överklagade
beslutet inte fogats till besvären införskaffar

[Iänsrätten] beslutet av centralnämnd som en
på tjänstens vägnar till riktigheten bestyrkt
avskrift i vilken skall antecknas dagen för
kungörandet av valresultatet. Grundar sig
besvären på beslut av centralnämnd angående
åtgärd för förberedelse av valen skall länsstyrelsen på motsvarande sätt införskaffa även
detta beslut.

--------------------------------

75b §. [Länsrättens] utslag skall särskilt
delges ändringssökanden, annan vars rätt utslaget kränker samt kommunstyrelsen och
kommunala centralnämnden.
Kommunala centralnämnden skall
ofördröjligen anslå (länsrättens] utslag på
kommunens anslagstavla under sju dagar.

75c §. I [länsrätts] utslag får ändring sökas
av i 75 § 1 mom. nämnd person samt av kommunstyrelsen. Ändring söks hos högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från dagen
för delgivningen. Anförs besvär på den grund

inom 14

Med anledning av besvär skall för-

utslag
75b §. Förvaltningsdomstolens
skall särskilt delges ändringssökanden, annan
vars rätt utslaget kränker samt kommunstyrelsen och kommunala centralnämnden.
Kommunala centralnämnden skall
ofördröjligen anslå förvaltningsdomstolens
utslag på kommunens anslagstavla under sju
dagar.

75c §. I · förvaltningsdomstolens utslag får
ändring sökas av i 75 § 1 mom. nämnd person samt av kommunstyrelsen. Ändring söks
hos högsta förvaltningsdomstolen inom 30
dagar från dagen för delgivningen. Anförs
besvär på den grund att valet inte skett i laga

Bilagor
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besvärstiden från dagen då utslaget anslogs.
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ordning räknas dock besvärstiden från dagen
då utslaget anslogs.

12 kap. Nytt kommunalval
76 §.
Förordnas med anledning av besvär
att nytt val skall förrättas skall kommunal
centralnämnd ofördröjligen förbereda valet.
Vid nytt val skall bestämmelserna om ordinarie val i tillämpliga delar iakttas. Vid valet
skall samma vallängder som använts vid det
upphävda valet användas i oförändrad form.
De röstberättigade tillställd inte röstkort.
Fullmäktige, som utsetts genom det upphävda
valet, kvarstår i sina uppdrag tills resultatet av
det nya valet kungjorts.

76 §.
Förordnas med anledning av besvär
att nytt val skall förrättas skall kommunal
centralnämnd ofördröjligen förbereda valet.
Vid nytt val skall bestämmelserna om ordinarie val i tillämpliga delar iakttas. Vid valet
skall det laga kraft vunna röst:rättsregister
som använts vid det upphävda valet användas
i oförändrad form. De röstberättigade tillställs
inte röstkort. Fullmäktige, som utsetts genom
det upphävda valet, kvarstår i sina uppdrag
tills resultatet av det nya valet kungjorts.

13 kap. Kommunalt fyllnadsval

77 §.

77 §.

Vid fyllnadsval användes senast
laga kraft vunna vallängd. För de vid valet
utsedda fullmäktige väljes jämväl ersättare.
Vid valet iakttages i övrigt i tillämpliga delar
stadgandena i denna lag enligt av landskapsstyrelsen meddelande anvisningar.

Vid valet iakttages i tillämpliga delar stadgandena i denna lag enligt av landskapsstyrelsen meddelande anvisningar.För
de vid valet utsedda fullmäktige väljes jämväl
ersättare. Såvida ett nytt rösträttsregister
upprättas skall den 1 september som avgörande tidpunkt i 3 kapitlets bestämmelser
ersättas med den 46 dagen före valdagen.

14 kap. Nyval efter upplösning av lagtinget
78 §.
Har republikens president förordnat
om nyval av lagtinget äger valförrättning rum
den första söndagen efter det 75 dagar förflutit sedan förordnandet utfärdades.

78 §.
Har republikens president förordnat
om nyval av lagtinget äger valförrättning mm
den första söndagen efter det 50 dagar förflutit sedan förordnandet utfärdades.
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79 §. Har nyval förordnats skall landskapsstyrelsen med tillämpning av senast
tillgängliga uppgifter uppgöra och tillställa
de kommunala centralnämnderna i 8 §
avsedda basförteckningar.
Vallängd skall undergå i 10 § avsedd granskning samt omedelbart därefter
vara framlagd till granskning på sätt i 12 §
stadgas. Vid nyval utsänds inte röstkort.
Yrkande på rättelse enligt 12 § 3
mom. får framställas hos kommunala
centralnämnden senast vid sammanträde
som hålls den tionde dagen efter utgången
av i 2 mom. avsedd tid.
Yrkande på uteslutning av person
ur vallängd enligt 12 § 4 mom. får skriftligen framställas hos kommunala centralnämnden senast tre dagar efter utgången
av i 2 mom. avsedd tid. Framställs yrkande
skall kommunal centralnämnds ordförande underrätta den vars uteslutning påyrkats medelst tillkännagivande som följande dag skall inlämnas till posten för befordran eller eljest på i 13 § föreskrivet sätt. I
tillkännagivandet skall ordföranden även
anmoda vederbörande att inom fyra dagar
inkomma med skriftlig förklaring med
anledning av yrkandet, vid äventyr att
ärendet avgörs oaktat förklaring inte avges.
Yrkande på rättelse i vallängd
handläggs och avgörs vid kommunala
centralnämndens sammanträde som hålls
den tionde dagen efter utgången av den i 2
mom. nämnda tiden med början klockan
19.00. Därefter förfars i ärendet såsom i 14
§ är stadgat. Den kommunala centralnämndens beslut i ärendet är slutligt, dock
så att om yrkande på rättelse förkastats
eller inte upptas till prövning eller avser
persons uteslutning ur vallängden, beslutet
utan dröjsmål skall underställas land-

79 §. Har nyval förordnats skall bestämmelserna om ordinarie val gälla i tillämpliga delar. Såvida ett nytt rösträttsregister
upprättas skall den 1 september som avgörande tidpunkt i 3 kapitlets bestämmelser
ersättas med den 46 dagen före valdagen.
(2 - 5 moment upphävs)

Bilagor
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skapsstyrelsens prövning. I fråga om landskapsstyrelsens beslut gäller vad i 15 och
16 §§ är bestämt.

80 §.
Anhållan om offentliggörande av
kandidatlista för valmansförening och anmälan om bildande av valförbund skall
inlämnas senast den 51 dagen före
valförrättningen. Anmälan om ändring av
valmansförenings kandidatlista eller av
anmälan om bildande av valförbund skall
göras senast den 40 dagen klockan 16.00
före valförrättningen.

80 §.

Upphävs

81 §.
Centralnämnden för lagtingsval
skall vid nyval sammanträda senast den 60
dagen före valförrättningen för behandling
av i 32 § nämnda ärenden. Därefter sammanträder nämnden den 47 dagen före valförrättningen för behandling av i 33 och 35
§§ nämnda ärenden, den 39 dagen före
valförrättningen för behandling av i 34 och
35a §§ nämnda ärenden, den 37 dagen före
valförrättningen för behandling av i 35b §
nämnda ärenden och dessutom vid behov
även andra dagar.

81 §.

Upphävs

82 §. Förtidsröstning vid nyval sker
med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna i 7 kap.

82 §.

Upphävs

15 kap. Särskilda stadganden
83 §.
Kostnaderna för valförrättarna och
centralnämnden för lagtingsvalet erläggs ur
landskapets medel.

83 §.
Kostnaderna för valförrättarna och
centralnämnden för lagtingsvalet erläggs ur
landskapets medel. Ur landskapets medel
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De kommunala centralnämndernas,
valnämndernas och valbestyrelsemas arvoden
och kostnader betalas av kommunen.
Kommunen är dock berättigad att erhålla
ersättning för hälften av kostnaderna för arvoden, dagtraktamenten och ersättning för resekostnader som erlagts till medlemmar, ersättare och biträden i valnämnd och valbestyrelse. Likaså ersätts hälften av kostnaderna
för uppgörande av vallängd. Kostnaderna
vid kommunalvalet för tryckning av valsedlar, tryckning av i 9 § avsedda röstkort samt
valhandlingar för förtidsröstningen betalas
dock i sin helhet av landskapet.

85 §.

V ad i denna lag är stadgat om val-

erläggs även kostnaderna för rösträttsregistret och vallängderna.
De kommunala centralnämndernas,
valnärnndernas och valbestyrelsernas arvoden
och kostnader betalas av kommunen.
Kommunen är dock berättigad att erhålla
ersättning för hälften av kostnaderna för arvoden, dagtraktamenten och ersättning för resekostnader som erlagts till medlemmar, ersättare och biträden i valnämnd och valbestyrelse. Kostnaderna vid kommunalvalet för tryckning av valsedlar, tryckning av i 10 § avsedda
röstkort samt valhandlingar för förtidsröstningen betalas dock i sin helhet av landskapet.

85 §.

Vad i denna lag är stadgat om ett

mansförenings eller valförbunds ombudsman gäller även dennes ersättare.

valombud gäller även dennes ersättare.

87 §.

87 §.

Infaller valdag enligt 74c §eller 78 §

Infaller valdagen enligt 74c § eller

på jul-, nyårs-, påsk- eller pingstdagen, själv-

78 § på nyårsaftonen eller nyårsdagen,

styrelsedagen,

trettondagen, påskdagen, valborgsmässoaftonen eller första maj, pingstdagen,
självstyrelsedagen, självständighetsdagen,
julaftonen, juldagen eller annandag jul
skall följande helgfria söndag vara valdag.
Infaller bestämd dag enligt denna lag
på helgdag eller helgfri lördag, självstyrelsedagen,
midsommaraftonen
eller
julaftonen, gäller följande vardag som utsatt
dag. Vad här sägs gäller inte utsatt dag för
valförrättning, inte heller dag för inledande
och avslutande av förtidsröstning eller dag
för kungörande av valresultat.
Landskapsstyrelsen har rätt att
vid behov flytta en i denna lag bestämd
dag till närmaste lämpliga dag, om det

självständighetsdagen

eller

första maj, skall första helgfria dag därefter
vara valdag.
Infaller bestämd dag enligt denna lag
på helgdag eller helgfri lördag gäller följande
vardag som utsatt dag. Vad här sägs gäller
inte utsatt dag för valförrättning samt dag för
inledande och avslutande av förtidsröstning.

(Nytt 3 mom.)
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skapsstyrelsens prövning. I fråga om Iandskapsstyrelsens beslut gäller vad i 15 och
16 §§ är bestämt.

80 §.
Anhållan om offentliggörande av
kandidatlista för valmansförening och anmälan om bildande av valförbund skall
inlämnas senast den 51 dagen före
valförrättningen. Anmälan om ändring av
valmansförenings kandidatlista eller av
anmälan om bildande av valförbund skall
göras senast den 40 dagen klockan 16.00
före valförrättningen.

80 §.

Upphävs

81 §.
Centralnämnden för lagtingsval
skall vid nyval sammanträda senast den 60
dagen före valförrättningen för behandling
av i 32 § nämnda ärenden. Därefter sammanträder nämnden den 47 dagen före valförrättningen för behandling av i 33 och 35
§§ nämnda ärenden, den 39 dagen före
valförrättningen för behandling av i 34 och
35a §§ nämnda ärenden, den 37 dagen före
valförrättningen för behandling av i 35b §
nämnda ärenden och dessutom vid behov
även andra dagar.

81 §.

Upphävs

82 §.
Förtidsröstning vid nyval sker
med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna i 7 kap.

82 §.

Upphävs

15 kap. Särskilda stadganden
83 §.
Kostnaderna för valförrättama och
centralnämnden för lagtingsvalet erläggs ur
landskapets medel.

83 §.
Kostnaderna för valförrättama och ·
centralnämnden för lagtingsvalet erläggs ur
landskapets medel. Ur landskapets medel
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De kommunala centralnämndernas,
valnämndernas och valbestyrelsernas arvoden
och

kostnader

betalas

av

kommunen.

Kommunen är dock berättigad att erhålla
ersättning för hälften av kostnaderna för arvoden, dagtraktamenten och ersättning för resekostnader som erlagts till medlemmar, ersättare och biträden i valnämnd och valbestyrelse. Likaså ersätts hälften av kostnaderna

för uppgörande av vallängd. Kostnaderna
vid kommunalvalet för tryckning av valsedlar, tryckning av i 9 § avsedda röstkort samt
valhandlingar för förtidsröstningen betalas
dock i sin helhet av landskapet.

85 §.

Vad i denna lag är stadgat om val-

erläggs även kostnaderna för rösträttsregistret och valfängderna.
De kommunala centralnämndernas,
valnämndernas och valbestyrelsernas arvoden
och kostnader betalas av kommunen.
Kommunen är dock berättigad att erhålla
ersättning för hälften av kostnaderna för arvoden, dagtraktamenten och ersättning för resekostnader som erlagts till medlemmar, ersättare och biträden i valnämnd och valbestyrelse. Kostnaderna vid kommunalvalet för tryckning av valsedlar, tryckning av i 10 §avsedda
röstkort samt valhandlingar för förtidsröstningen betalas dock i sin helhet av landskapet.

85 §.

Vad i denna lag är stadgat om ett

mansförenings eller valförbunds ombudsman gäller även dennes ersättare.

valombud gäller även dennes ersättare.

87 §.

87 §.

Infaller valdag enligt 74c §eller 78 §

på jul-, nyårs-, påsk- eller pingstdagen, självstyrelsedagen, självständighetsdagen eller
första maj, skall första helgfria dag därefter
vara valdag.
Infaller bestämd dag enligt denna lag
på helgdag eller helgfri lördag gäller följande
vardag som utsatt dag. Vad här sägs gäller
inte utsatt dag för valförrättning samt dag för
inledande och avslutande av förtidsröstning.

(Nytt 3 mom.)

Infaller valdagen enligt 74c § eller

78 § på nyårsaftonen eller nyårsdagen,

trettondagen, påskdagen, valborgsmässoaftonen eller första maj, pingstdagen,
självstyrelsedagen, självständighetsdagen,
julaftonen, juldagen eller annandag jul
skall följande helgfria söndag vara valdag.
Infaller bestämd dag enligt denna lag
på helgdag eller helgfri lördag, självstyrelsedagen,
midsommaraftonen
eller
julaftonen, gäller följande vardag som utsatt
dag. Vad här sägs gäller inte utsatt dag för
valförrättning, inte heller dag för ·inledande
och avslutande av förtidsröstning eller dag
för kungörande av valresultat.
Landskapsstyrelsen har rätt att
vid behov flytta en i denna lag bestämd
dag till närmaste lämpliga dag, om det

Bilagor
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med anledning av besvär har förordnats
att nya val skall förrättas eller om republikens president har förordnat om nyval av
lagtinget eller om landskapsstyrelsen har
förordnat om verkställande av kommunalt
fyllnadsval.

Denna lag träder i kraft
Förberedande åtgärder för lagens verkställande kan vidtas därförinnan.
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2. LAND SKA P SLAG
om förlal'andet vid rådgivande kommunala folkomröstningar
GALLANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

2 §.

2 §.

Tidpunkt och plats för folkomröstning

Tidpunkt och plats för folkomröstning

Den indelning i röstningsområden
som senast har fastställts med stöd av 2 §
landskapslagen om lagtingsval och kommunalval (39/70) skall iakttas. Fullmäktige kan
dock besluta att flera röstningsområden skall
ha ett gemensamt röstningsställe.

Om indelningen i röstningsområden bestäms i 2 § landskapslagen om lagtingsval och kommunalval (39/70). Fullmäktige kan dock besluta att flera röstningsområden skall ha ett gemensamt röstningsställe.

5 §.

Va/myndigheter. Valmyndigheter
5 §.
vid folkomröstningar är den kommunala centralnämnden, om vilken det finns bestämmelser i 5 § landskapslagen om lagtingsval och
kommunalval, samt röstningsnämnden. Kommunstyrelsen skall i god tid före folkomröstningen för varje röstningsområde tillsätta en
röstningsnämnd. När röstningsnämnden utses
skall i tillämpliga delar 6 § landskapslagen
om lagtingsval och kommunalval om tillsättande av valnämnder iakttas.

Va/myndigheter. Valmyndigheter vid
folkomröstningar är den kommunala central-

nämnden, om vilken det finns bestämmelser i
5 § landskapslagen om lagtingsval och kommunalval, samt röstningsnämnden. Kommunfullmäktige skall i god tid före folkomröstningen för varje röstningsområde tillsätta
en röstningsnämnd. När röstningsnämnden
utses skall i tillämpliga delar 6 § landskapslagen om lagtingsval och kommunalval om tillsättande av valnämnder iakttas.

8 §.
Röstlängder och basförteckningar.
Röstlängder över dem som är röstberättigade i folkomröstningen skall göras upp.
Om dem gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om vaHängder i 8-10 §§ landskapslagen om lagtingsval och kommunalval. Röstkort uppgörs dock inte.
Landskapsstyrelsen gör upp basförteckningar för röstlängderna. Basförteckningarna skall senast 30 dagar före

8 §.

Rösträttsregister. För folkomröstningen låter den kommunala centralnämnden upprätta ett rösträttsregister över de
röstberättigade. Om rösträttsregistret gäller i tillämpliga delar 8 § landskapslagen
om lagtingsval och kommunalval. Röstkort
uppgörs inte.
Kommunstyrelsen skall senast den
55 dagen före röstningsdagen meddela till
den valregistermyndighet som avses i 7a §
landskapslagen om lagtings- och kommu-

liiLagor
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röstningsdagen
sändas till kommunala
centralnämnden.

nalval att den önskar få de uppgifter som
tas in i rösträttsregistret i maskinläsbar
form eller som pappersutskrift. Om pappersutskrifter gäller i tillämpliga delar det
som bestäms om vallängder i 18 § landskapslagen om lagtingsval och kommunalval.
Valregistermyndigheten
skall
senast den 30 dagen före röstningsdagen
tillställa den kommunala centralnämnden
de uppgifter som skall tas in i rösträttsregistret.

10 §.

10 §.

Brevröstning

Brevröstning

Efter att den röstberättigade gjort sin
röstningsanteckning skall röstsedeln eller, om
flera röstsedlar står till buds, den röstsedel
som valts inneslutas i valkuvertet. Därefter
skall den röstberättigade fylla i och egenhändigt underteckna följebrevet, innesluta valkuvertet och följebrevet i ytterkuvertet och returnera detta under den adress som kommunala centralnämnden har angett så att det
kommer fram senast klockan 19.00 onsdagen
före röstningsdagen.

Efter att den röstberättigade gjort sin
röstningsanteckning skall röstsedeln eller, om
flera röstsedlar står till buds, den röstsedel
som valts inneslutas i valkuvertet. Därefter
skall den röstberättigade fylla i och egenhändigt underteckna följebrevet, innesluta valkuvertet och följebrevet i ytterkuvertet och returnera detta under den adress som kommunala centralnämnden har angett så att det
kommer fram senast klockan 19. 00 fredagen
före röstningsdagen.

11 §. Räkning av brevröster .Kommunala
centralnämndens sammanträde där de röster
som har avgetts vid brevröstningen räknas
skall påbörjas röstningsdagen, dock tidigast
klockan 18.00.

11 §.
Räkning av brevröster.Kommunala
centralnämndens sammanträde där de röster
som har avgetts vid brevröstningen räknas
skall påbörjas röstningsdagen, dock tidigast
klockan 15.00.

106

18 §.

Andrad vallagstiftning

övriga bestämmelser.Vid folkom-

18 §.

Övriga bestämmelser. Vid folkom-

röstningar skall utöver denna lag i tillämpliga

röstningar skall utöver denna lag i tillämpliga

delar iakttas 5 § , 17 § 1 och 3 mom., 18 §,

delar iakttas 2 §, 5 § , 8 §, 18 §, 38 § 2 och 3

38 § 2 och 3 mom., 39 - 44 §§, 46 §, 48 § 1, 3

mom., 39§, 40

och 4 mom., 49 §, 49a § lmom., 54b § 2

mom., 49 §, 49a § lmom., 54b § 2 mom., 55

mom., 55 §, 55a §, 56 §, 69 §, 70 §, 73 §, 86
§ och 87 § 2 mom. landskapslagen om lag-

§, 55a §, 56 §, 69 §, 70 §, 73 §, 86 § och 87 §
2 mom. landskapslagen om lagtingsval och

tingsval och kommunalval. Bestämmelserna i

kommunalval. Bestämmelserna i 87 § land-

87 § landskapslagen om lagtingsval och kom-

skapslagen om lagtingsval och kommunalval

munalval gäller dock inte tiden för retume-

gäller dock inte tiden för retumering av brev-

ring av brevröstningshandlingar enligt 10 § 2

röstningshandlingar enligt 10 § 2 mom.

~

44 §§, 46 §, 48 § l, 3 och 4

mom. och bestämmelsen 55a § gäller inte

tidpunkten då kommunala centralnämnden skall påbörja rösträkningen.

Denna lag träder i kraft den
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82: anh. om off. gör. av kand. lista
och bild. av valförb. +beteckn.
83: behandl. av anh.
84: prel. sammanst
85: slutl. sammanst

kcn

= kommunala centralnämnden

EO: 1 sept

=deadline för

rostråttsreg.

E1: rösträttsreg. upprättas
E2: registret kan granskas

E3: röstkorten utsända
E4: rättelseyrkanden
E5: yrkande avgörs av cvn
ES: registret rättas

86: slutl. sammanst till kcn
87: kcn kungör valfömilln.

E7: valtangden skrivs ut

86: cvn kungör valfönattn.

E8: kcn noterar förtidsröster

cvn

E3

E2
I
I
I

Ff

A1: basfort. +rOstkort till kcn

AS: rättelseyrkande alt 1
A6: rättelseyrkande alt. 2
A7: yrkande avgörs av kcn
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=centralnämnden för lagtingsval

I
F2 Il':

I!! E6

E4
11'4

FI

I
I

F6

F7

E7
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F8

F1: centrmlnllmndema sammanträder, beslut om kungörelse
F2: anh. om alf. görande
F3: behandling av anh.
F4: preliminär sammanstallning

FS: slutlig sammansUlllning
F6: slut!. sammanst till kcn
F7: kcn kungör valförrattn.
F8: cvn kungör valförrättn.

Kursiv stil =senast resp. dag

l'et lllllll

= sammantrådesdagar for centralnamndema
{alla dagar lir inte utsatta)

ANM. Oen 11 september infaller år 1999 på en lördag, vilket innebär att centralnamndemas möten skall flyttas till måndag

- - - - - - - -

= tiden för förtidsröstningen

