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LAGUTSKOTTETS betänkande m 12/1960 över land
skapsstyrelsens framställning till Ålands lands
ting med förslag till landskapslag angående änd
ring av landskapslagen om kommunalförvaltning i 

landskommunerna i landskapet Åland. (m 24/1960) 
Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskot

tets utlåtande, har utskottet behandlat och får fö~ landstinget vörd
sammast framhålla följande: 

Ändringsförslaget motiveras dels genom antagandet av beskattnings
lagen, dels genom den nya lagen om kommunala val i landskapet. 

Vid granskningen av lagförslaget har utskottet funnit de ändrings
förslag, som framställts med hänsyn till beskattningslagen, väl genom
tänkta och sakliga, varför utskottet icke har några påminnelser be
träffande dem. 

Endast ifråga om § 14, som förslaget vill anpassa efter den nya 
kommunala vallagen, intager utskottet en avvikande mening. 

Grunderna för den kommunala rösträtten skola fastslås i kommunalla
gen och beträffande dem har landstinget icke lagstiftningsrätt. Samma 
grunder böra därför gälla i landskapet som i riket. Ifall § 14 nu änd
ras, på sätt landskapsstyrelsen föreslagit, och det i konmunallagen 
fastslås, att den senaste före valåret förrättade mantalsskrivningen 
skall vara avgörande för rösträtten, kan detta innebära att en års
klass röstberättigade, ifall vallagen ändras eller fyllnadsval skall 
komma ifråga, betages sin rösträtt. Stadgandet kan utgöra hinder för 
att en senare mantalsskrivning beaktas, då s1dant skall komma ifråga. 
Utskottet anser därför att § 14 bör lämnas oförändrad. 

Med hänsyn till tidpunkten för de kommunala valen, första lördagen 

i september månad, och de förberedande åtgärderna för detsamma samt 
poströstningen, är det naturligt att valårets mantalsskrivning för när
varande icke kan läggas till grund för vallängden. Enligt § 5 mom. 2 
i vallagen skall häradsskrivaren redan under december månad före val
året tillställa valnämnderna förteckning över alla enligt samma års 

- . 

mantalslängd inom röstningsområdet bosatta röstberättigade, vilka före 
Valåret fyllt 21 år. Vallängderna skola framläggas till granskning 
redan under de tio första dagarna av april. Mantalsskrivningen åter 
skall vara s1utförd först under juni månad. I praktiken blir därför 
förhållandet det, att den senaste .före valåret upprättade mantals
längden nu följes vid upprättande av vallängden, men det kan ifrågasät
tas, om det·ta i kommunallagen skall kunna fastslås såsom grund för den 



086 
-2-

den kommunala rösträtten. 

Fastmer mås.te man taga under övervägande, huruvida det icke vore 

skäl att framskjuta tidpunkten för valet och förkorta på tiden för 

valförberedelserna - möjligen även tiden för poströstningen - för att 

valårets mantalsskrivning skall kunna beaktas vid uppgörandet av val

längden. Ur de röstberättigades synpunkt vore det önskvärt, att så 
bleve förhållandet, ty flyttningar under året före valet vållar ofta 

osäkerhet hos de röstande bl.a. ifråga om röstningsorten. Denna fråga 
kommer säkert att föreläggas landstinget i samband med det av lands

tinget inbegärda förslaget till landskapslag om samordnande av tidpunk

ten för landstingsvalen och de kommunala valen, vilket förhållande 

styrker utskottet i dess ställningstagande till § 14. 

Hänvisande till ovanstående föreslår utskottet därför, 

att landstinget ville godkänna nedanstående 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om kommunalförvaltning i landskom

munerna i landskapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings be s lut ändras 11, (uteslutning), 

17 (tillägg) , 30, 49 , 104 ; 105 ,. 110 och 124 §§ landskapslagen den 18 

april 1956 om kommunalför valtning i landskommunerna i landskapet Ålcnd 
(16/56) såsom följer : 

11 §. 
Enligt förslaget . 

14 §. 
Uteslutes . 

17, 30 , 49, 104, 105 , 110 och 124 §§ . 
Enligt förslaget . 

Slutstadgandet . 

Enligt förslaget . 

Marieharnn den 22 november 1960 . 

På lagutskottets vägnar : . 
. ~. c:. 1 

I I 
{;{11 t11.. t_ 'l, f>,j 1VY\, . 
n Er ik Eriksson · 

ordförande , ~--'76;C-~"'"~. -:1! 
./, Axe l Kuffschinoff 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet : Jan Erik Eriksson , Nils Dahlman , Elie l Per ~~ 
son , Gösta Nor dman , Gustaf N. Jansson och 
Bertei Söderlund (delvis) , 


