
LAGUTSKOTTETS utlåt 
ledning av stora ut k tande; m 18/1958 med an

s o tets bet"nk 
1958 över landskapssty 1 a ande m 21/ 

re sena framst"ll . 
med förslag till 1 d a n1ng 

an skapslag om kom 
val i landskapet Åland. munala 

um denna dag har landstinget med stöd § 
• d p1en av 48 mom 6 · 

Vi rdningen anhållit om nytt utlåtande av 1 • 1 
tingso agutskottet över 

1a11as . nämnda framställning. Utskottet, som ta 't d 
btlken .. .. gi el av stora ut-

i ru betänkande over lagf orslaget, får för land t. .. 
ttets s inget vordsammast 

sJ!:O ~,ila följande: 

frainb ttet vidhåller ifråga om lagens .rubrik den uppfattning, som 
utsko . . d tt 1 t . .. 

ån utskottets . si a u a a s 1 sarskilda sammanhang, senast i betän-
~ t ~ 15/1958 över förslaget till landskapslag om dispositi·o }!:8J1de 11: • .. n av 

. landskapet Åland. I rubriken bor sålunda ingå såväl "land k jord l . s aps-
" som 1li landskapet Åland" för att understryka icke blott landska-

1:5 iagstiftningsbehörighet utan även lagens territoriella tillämp

!ingsomräde. Utskottet vidhåller därför sitt i betänkandet m 13/1958 
gjorda förslag beträffande rubriken. 

lJ.:. Utskottet omfattar - dock icke enhälligt - i princip tanken 

å samtidiga landstingsmanna- och kommunala val, och kan även omfatta p ' 
fÖrslaget, att valen förrättas på en vardag. Möjligen är det även för 

skärgårdens vidkommande lämpligare att förlägga valdagen till början 

av september än till början av oktober. Utskottet vill därför icke 

motsätta sig ändringsförslaget till denna del. Emellertid har ordet 

''kommuns" på första raden ändrats till "kommuners", utan att härför 

anförts någon motivering. Den ändrade ordalydelsen kan föranleda sådan 

missuppfattning, att det vore fråga om val av fullmäktige för kommu

nerna gemensamt, Utskottet föreslår därför att texten i den punkten 

återföres till lagutskottets tidigare förslag. 

~ Utskottet omfattar stora utskottets förslag. 

~ Vid framställandet av sitt ändringsförslag synes stora ut
skottet helt och hållet hava förbisett, att det är en allmän medbor

g~rlig Plikt att åtaga sig medlemslrnp i kommuns fullmäktige, om ej 

s~rskilda skäl kan åberopas för befrielse häri.från• Kandidater kunna 
darför n · h" t · 11 11 icke omineras oberoende av om de samtycka ar 1 e er • 
~andidat behöver icke ens känna till, att han kommit på förslag• Då .f 

~rummet dessutom stadgar om valmansförenings - icke om kandidats -
ratt 
f ianser utskottet olämpligt att kandidaterna skola taga sådan be-
attnin · tt t g med listorn&, som .nu föreslagits, och vidhåller si ege 

I 
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ie.g' kottet vidhåller rots vts 
~ § anförts. 

20 ' 
aet vtskottet omfattar ändringsförslaget. 

vJl ~ -·-

sitt tidigare f" 
orslag på 

skäl, som ovan 

~ vtskottet omfattar ändringsförslaget 
~ k n uppstå beträffande innebörden ' men då Oklarhet efter 
. en a .. av ordet " 

tiJldtJ.tlg raden i mom • 4' fore slår ut skottet tt omedelbart" på 
tsista ,, a ordet "dock" 

J1~s ••omedelbart • införes 
or fre.rnf Enligt landskapets vallag skall valf" .. . 

,, ~. orrattn1ngen h" 
~20 oo. Då utskottet i princip omfattat f" upp ora 

}{aJ'l • orslaget om . . 
~loc manna- och kommunala val är det 01.. 

1
. samt1d1ga 

astings amp igt att förl" . 
le.!l konununala valens vidkommande till klockan 

21 
.. anga tiden 

öt ae . .. .. .oo • For att lands-
f aningen icke skall behova andras även i d ·tt .. 
tingsor .. b" . .. d . e a hanseende' anser 

t kottet bara av o Ja an r1ngsförslaget för . lk t .... 
· u s ' v1 e forovrigt 

slg .. kliga skäl icke anförts. ~ 
tillrac .. . 
~ utskottet omfattar andr1ngsförslaget. 
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2.2,.1. Utskottet vidhåller sitt tidigare förslag och vill särskilt 

betona, att röstetalen . ju icke skola sammanräknas. 

~ Utskottet vidhåller sitt tidigare förslag, dock med sådant 

tillägg, att i sista momentet efter den mening, som slutar med orden 

"personliga röstetalet", tillägges: "Är detta lika, avgör lotten". 

Därigenom elimineras den risk, som synes hava motiverat ändrings
förslaget. 

~ Utskottet omfattar ändringsförslaget, likaså försylaget om 

utelämnande av 60 ~ i utskottets tidigare betänkande• 

2.9-72 % • Inga anmärkningar från utskottets sida· 

Mariehamn den 8 december 1958. 

På~lagutsk5~ 
an Erik Eriksson u~ ~ ' 

/ ordförande• L c...- &~~~ ; '? 
~ Ktl __ 1no f · 

sekreterare. 
Nä N · 1 Dahlman 

Palll rvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, i s ' 

Påvais, Eliel Persson och Gösta Nordman. 


