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LAGUTSKOTTETS betänkande Ng 1/1957 i anled
ning av landskapsstyrelsens framställning till 
Ålands landsting med förslag till landskapslag 

om landstingsmannaval. (m 39/1956) 
Förenämnda framställning överlämnades av landskapsstyrelsen till 

landst inget i slutet av 1956 års höstsession, varefter landstinget hän
sköt ärendet för utlåtande till lagutskottet. Sedan landstinget på ut

skottets anhållan berättigat utskottet att sammanträd.a under tiden mel
lan hästsessionen och 1957 års vintersession för fullgörande av sitt 

uppdrag, har utskottet slutfört detsamma och får för landstinget vörd-

sammast framhålla följande: 
Vid utarbetandet av la~f :örslaget har landskap'sstyrelsen haft att taga 

ställning till ett flertal reformkrav av dels praktisk, dels principiell 
innebörd, vilka under årens lopp i olika sammanhang framförts i lands
tinget. T~ll dem hör förslaget om utövande av rösträtt annorstädes än i 
de allmänna vallokalerna, såväl inom landskapet som utom dess gränser, 
förslaget om upphävande av förbudet i gällande vallag mot valförbund 
mellan två eller flere primä~a valförbund, förslaget om påbjudande av 
obligatoriska enmanslistor samt initia-tiven om rö~tning med miniatyr
valsedlar; ändring av tidpunkten för landstingsmannauppdragets början 
och mahdattidens fö~lärtgning till fyra år• 

Det synes vara till fördel att dessa frågor mera allmänt beröras , 
innan utskottet uttalar sig om de skilda paragraf ern~ i lagförslaget 
oc h dess detaljer. 

Allmänna synpunkter. 

Rikets lagar av den 30 juni 1955 om riksdagsmannaval (Ng 336/55) och 

va l av elektorer för valet av republikens president (m 337/55) möjlig

göra valdeltagande inom riket på sjukhus samt utomlands i finsk legation 
och vissa i förordning nämnda representationer samt ombord på finska far
tyg. På sjukhus inom riket äger valförrättning rum inför en valkommis
sion, i legat i on eller representa~ion samt ombord på fartyg inför sär~ 
skild valförrättare. Gemensamt för alla medgivna fall av röstning utom 
allmän vallokal är sålu.nda, att röstningen sker under tillsyn av ansva
rig valf örrättare, Även svensk, norsk och dansk lagstiftning har berett 
möjligheter för personer 1 som valdagen vistas utomlands, att avlämna val
sedel vid beskickning ,· kons~lat eller åt befälhavare på i respekt.ive ·land 

hemma hörande fartyg, ombord på vilket den röstberättigade ä:r:__.an~-~älld 
ell er vistas som passagerare. Ehuru mer eller mindre lika;l?t~ de bestämmel
ser gälla ifråga om röstningsproceduren i de olika länderna , är kr~vet 
På ansvarig kontroll över röstningen dock gemensamt för lagstiftningen 
i alla dessa riken, Genom en lagändring av den 1 juni 1956 har svensk 
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lagstiftning möjliggjort även avlämnande av röstsedel "å fast post

anstalt inom riket" under vissa i lagen närmare angivna omständigheter, 

I utlandet kan valberättigad i Sverige icke rösta genom posten, utan en

dast "å svensk beskickning eller svenskt konsulat., som Konungen bestäm-

mer." 
Landskapet saknar möjligheter att utomlands anordna offentlig val-

kontroll, ty iandskapet kan, såsom ofta framhållits, icke genom land

skapslag åvälva statliga organ uppgifter ifråga om landstingsmannavaleu. 

För att syftemålet med lagändringen - valdeltagande av så många röstbe
rättigade som möjligt, var de än befinna sig ... skall kunna nås, kan 

landskapet icke vidhålla samma krav på. valkontrollen, som ovan relate

rats. Det svenska systemet med röstning genom förmedling av posten bör 

emellertid kunna tagas i användning även vid röstning utomlands och icke 

begränsas endast till postanstalter inom riket. Utländsk postanstalt 

synes kunna komma ifråga likaväl som finsk, och är man en gång tvungen 

att gå så långt ifråga om röstning utomlands, är det även överflödigt 

att påbjuda särskilt förfarande vid röstning på sjukhus inom landskapet 
I ' 

och ombord .:På fartyg. Lämpligast och enklast är att låta all röstning 

utom allmän vallokal såväl i landskapet som i riket och även utomlands 

ske genom förmedling av posten med iakttagånde av vad nedan föreslås. 

Enligt förslaget skall den röstande ombesörja, atttvå trovärdiga 

personer underskriva en försäkran, att hans namnteckning och uppgift om 

orsaken till förfarandet äro riktiga. För att ett intyg av detta inne

håll skall hava någon betydelse måste det förutsättas, att vittnena för

stå det språk, på vilket intyget är avfattat, nämligen svenska. Inom de 

nordiska länderna - Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island - samt 

ombord på fartyg med hemort i dessa länder skall det icke möta några 

svårigheter att anlita vittnen, som förstå svenska, men annorstädes 

utomlands och ombord på annorstädes hemmahörande fartyg kan man i all

mänhet icke räkna med sådan kunskap i svenska språket; att vittnena 

skola f9rstå innel:ållet i sina intyg, För att effektivisera vittnes

kontrollen vid röstning på utom-nordiska orter och icke-nordiska fartyg 
bör man uppställa kravet, att den röstandes namnteckning bör bestyrkas 
av finsk konsulär myndighet eller notarius publicus på orten. Vittnes
meningens innehåll kan däremot i alla förekommande fall inskränkas till 

bestyrkning av namntecknings riktighet, alltså även vid avgivande av röst 

På sjukhus inom landskapet. De utgifter, vilka utöver postavgiften kunna 
komma ifråga, synes den röstande böra underkasta sig. 

Föreskriften i förslagets ~ 50, att valmans där avsedda åtgärder 
skola företagas i enrum, är betydelselös och kan utelämnas. 

Om utskottet rätt fattat innebörden av ltn Valter Nordas hemställning~ 
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motion är syftemålet med valkarteller att säkerställa skärgårdakommuner

nas och mindre intressegruppers representation i landstinget. Utgående 

från valresultatet vid 1954 års landstingsmannaval samt från att val

karteller främst kan tänkas bildas av valförbund i närliggande kommuner 

har utskottet företagit en röstuträkning, som visar att nämnda syftemål 

därigenom icke nås. Försöksuträkningen medföljer betänkandet såsom bi-
1 

laga . Beaktar man dessutom, att valdeltagandet i skärgården år 1954 var 

förhållandevis livligare än i kommunerna på fasta Åland och att väljar

procenten i skärgårdskommunerna vid ett stegrat valintresse därför icke 

kan uppbringas i samma proportion som i de sistnämnda, kommer man till 

ett resultat rakt motsatt det åsyftade. Givetvis kan man tänka sig andra 
kombinationer än de i försoKsuträkningen använda, men uppenbart är att 

stora karteller skulle vinna fördelar på de mindres bekostnad. 

Kartellbildning förutsätter förekomsten eller uppkomsten av ett fler

tal olika partier eller intressegrupper och att parti- respektive grupp
intressena vid valet ställas i främsta rummet och det allmännas intresse 

i det andra. Kartellbildningen beskär deh enskilda valmannens möjligheter 

att inverka på personvalet. Därhän bör man icke sträva. Utskottet delar 

fördenskull landskapsstyrelsens uppfattning ifråga om förslaget att till

låta valkarteller. Det synes ej heller motiverat att föreslå uppdelning 

av landskapet i flere valkretsar, av vi lka var och en finge välja visst 

antal landstingsmän. 

Ifråga om listtyperna - obligatoriska enmanslistor eller tvåmans

listor - har utskottet efter noggrant övervägande beslutat stanna för ett 

kompromissförslag. 

Förslaget går ut på, att kandidatlistor med högst två kandidater skola 

fä uppställas, men att samma kandidats namn icke skall få förekomma . på 

mera än en kandidatlista• Den i andra rummet uppställda kandidaten skul

le , om hans jämförelsetal ick~ rgcker till för inval; på grund av ut

tryckligt stadgande utses till personlig ersättare för den i första rum

met uppställda kandidaten, ifall denne blir vald. Frågan om ersättare 

inom valförbund kan härigenom få en tillfreasställande lösning , samtidigt 

so~ det rättvisa och principiellt riktiga i systemet med obligatoriska 

enmans listor vinner erkännande. De enskilda kandidaterna skulle icke så

som hittills kunna samla röster från flera kandidatlistor och den enskil

da valmannens möjlighet att också inom ett valf örbund inverka på person
valet skulle ökas. I den kommunala vallagen är systemet med personliga 

ersättare genomfört och därhän bör man enligt utskottets mening sträva 
även ifråga om val till . l andstinget. 

För att förslaget skall kunna genomföras, bör kandidat icke blott hava 
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f örklarat sig villig att mottaga landstingsmannauppdrag, utan äv en binda 

sig vid viss valmansf örening. Detta bör ske skriftligt och förbindelsen 

fogas till valmansförenings ans9kan om godkännande av kandidatlista. 

Skulle hans namn dock förekomma på fler än en kandidatlista, bör central-' 

nämnden få befogenhet att stryka detsamma från alla listor, där det in

går, och valmansföreningarna beredas tillfälle att uppställa annan kan

didat. Den respektive ombudsmän i kommunala vallagen medgivna möjlighe-

t en att stryka namnet är otillräcklig, ty kandidaten skulle fortfarande 

stå kvar, ifall ombudsmännen underläte att stryka hans namn. 
Valmansförenings ombudsman synes icke kunna på grund av bemyhdigande 

i f öreningshandlingen själv uppställa en helt och hållet ny kandidat. 

Åtgärden innebär strängt taget bildandet av en ny valmansförening. Då 
det~andra sidan synes väl strängt att fordra, att hela valmansföreningen 

skall underteckna den nya föreningshandlingen, föreslår utskottet, att 

minst halva antalet av föreningens medlemmar skola göra detta, likväl 

minst tjugo, varigenom kravet på bildande~av en ny valmansförening upp

fylles. 
Utskottet omfattar landskapsstyrelsens förslag om röstning med minia

tyrvalsedlar och förslagen om mandattidens bibehållande vid tre år samt 

framskjutande av tidpunkten för landstingsmannavalen till oktobere Då 

rösträkningen i centralnämnden med hänsyn till poströsterna icke kan 

slutföras förrän tidigast på femtonde dagen efter valet, tala även prak

tiska synpunkter för att de nyvalda landstingsmännen tillträda sina man

dat först vid följande kalenderårs början, oavsett de principiella be~ 

tänkligheter, som kunna anföras häremot. 

Ett flertal stadganden ur rikets nya lag om riksdagsmannaval har in

t~gits i landskapsstyrelsens lagförslag, som dock i stora drag följer 

1924 års landskapslag. Utskottet har även för sin del upptagit vissa be

stämmelser i rikets lag, nödvändiga för undvikande av luckor i landskaps

lagen och olika tolkningar av dess innebörd. Rent språkligt har lagför

slaget underkastats en ingående granskning. Ålderdomliga uttryckssätt 
har utskottet så vitt möjligt sökt undvika. 

Efter denna allmänna motivering övergår utskottet till de skilda 
paragraferna i 

~ a g t e x t e µ. 
µ . 

1 ~. Utskottet föreslår, att landskapsstyrelsen skall förordna en 

av de fyra medlemmarna i centralnämnden till viceordförande. Uttrycket 

"suppleant" utbytes mot "ersättare" såväl i denna paragraf som där det 
i övrigt förekommer. 

I :;förslagets mom. 2 har införts motsvarande stadgande i gällande val-
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lag, enligt vilket ordförande och medlem i centralnämnden ska·ll anses 

jävig, om han uppställts som landstingsmannakandidat. Då medlem i 

centralnämnden icke kan inverka på valets utgång, har utskottet strukit 

momentet. Detta jävsstadgande ingår icke heller i rikets lag. Däremot 

är det naturligt att bibehålla stadgandena i § l8, att kandidat icke 

får vara medlem i valmansförening, samt i § 79~ att- varken medlem elleT 

ersättare i centralnämnden, ej heller landstingskandidat må vara ombud~ 

man för valmansförening eller valförbund elTer ombud för dessa. 
Paragraf en har kompletterats med omnämnande av att de valdas uppdrag 

fortfar, till dess ny nämnd utsetts. Ett stadgande, som utsäger, när 

nämnden är beslutför, har införts. 
Inga ändringar. 
Lagtexten har förtydligats och kompletterats med stadganden 

om val av viceordförande i valnämnd, val av ersättare till visst antal, 
mandattiden, fyllnadsval och bestämmelse därom, när valnämnd är beslut

f öre Praktiska skäl tala för att fyllnadsval skall förrättas av kommu

nalstyrelsen, enär sådant kan bliva nödvändigt med kort varsel. 

4-5 §§. Redaktionella ändringar. 

~ Mom. 1 har kompletterats och omstiliserats i nära anslutning 

till texten i rikslagens motsvarande paragraf (11 m. 1 o. 2). 

I detta sammanhang vill utskottet fästa uppmärksamhet på § 4 mom. 1 

i landstingsordningen, vars innehåll icke överensstämmer med 6 § 1 och 

2 mom. Då det i praktiken blir omöjligt att lägga valårets mantals

skrivning till grund för valiliängden, måste landstingsordningen ändras. 

L..§i. Till 'ett länsmans di strikt hör åtskilliga röstnings områden, och 

då granskningen i praktiken företages något så när samtidigt i de olika 

röstningsområdena, möter det stora svårigheter för länsmannen att när

vara vid granskningarna. Även eljest kan det bliva betungande för honom 

att resa till valnämndernas sammanträden. Utskottet har därför ifråga 

om länsmap. och även stadsfiskal föreslagit samma · stadgande~~ som gäller 

om kyrkliga myndigheter,. och i övrigt kompletterat mom. 3 i överens
stämmelse med stadgandena i rikets lag. (§ 12 m. 2) 

~ Redaktionell ändring i mom. 4. 
~ Kompletterad och omstiliserad i anslutning till rikets lag. 

( § 15). 

19-19 §§. Endast smärre stilistiska ändringar jämte korrigering av 
hänvisningarna i 15 § mom. 3, 4 och 5. 

20 §. Utskottet har utelämnat föreskriften, att ansökning om offent

liggörande av valmansf örenings kandidatlista skall åtföljas av särskild 

Utskr~ft av listane Det är lämpligare och mera praktiskt att central-
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nämnden låter utskriva listorna ur ansökningshandlingarna . Föreskrift 

om att kandidat skall skrif tligt förklara s i g villig att mottaga lands

tingsmannauppdrag för sin valmansförening har införts i denna paragrafs 

mom. 2. I övrigt endast stilistiska ändringar. 

21-22 §§. Smärre stilistiska ändringar. 

23 §.. Utskottet hänvisar till den allmänna motiveringen, i enlighet 

varmed paragraf en ändrats. 

24 §9 I paragrafen stadgas om Jen ordning, i vi l ken valmansförenings 

kandidatlista kan kompletteras, då kandidats namn bliv it st ruket av i 

23 § nämnd orsak. 

g5-29 §§. Endast redaktionella ändringar. 

JO § . Paragrafen har kompletterats med angivande av de fall, i vilka 

ansökan ännu efter utgå ngen av den i 21 ~ nämnda tiden kan kompletteras, 

varvid stadgandena i kommunala va llagens ~ 12 mom. 2 här införts. 

J l §. Ändrad i överensstämmelse med den i 20 § mom. 2 föreBlagna 

uteslutningen. 

12 §. De ä ndringa r, som utskottet irifört i särskilda tidigare para

grafer, nödvändiggöra ändring och komplettering j ämväl av 32 §, i vi lket 

avseende utskottet hänvisar till själva lagtexten. Föreskrift om be

handlingen av sentida inkomna ansökningar har införts i förslaget, som 

saknar sådan. 

33 §. I mom. 1 har utskottet strukit orden "om ändring av redan 

inlämnad kandidatlista". I övrigt har paragrafen kompletterats med stad- 1

1

' 

ganden ur 12 § mom. 4 i kommunala va llagen och 38 § i rikets vallag. 1 

34 §. Inga sakliga ändringar. 

35 §. I anseende till att valförrättningen omfa ttar endast en dag, 

föreslår utskottet att förrättningen skall fortfara utan avbrott. Ut

trycken "på morgonen" och "på aftonen" ha ersatts med angivande av 

klockslag. 

36 §. Av ändr ingen under 35 § betinga d uteslutning har företagits 

i mom. 3. I övrigt enda st stilistiska ändringar. 

37-44 §§. Inga sakliga ändringar. 

45 §. Mom. 1 har st~ukits på grund av ä ndringen i 35 §. 
46 §. Utskottet föreslår att rösträkning verkställes redan av val

nämnderna, på sätt fallet är vid de politiska valen i riket. Paragrafen 

har därför ändrats i överensstämmelse med 56 § i rikets va llag. Utskot

tet ha r ej ve l a t före skriva sigillering med flere sigill än ordförandens. 

i~ På grund av de föreslagna ändringarna ha r denna paragraf om

formulera ts i överensstämmelse med rikets l ag. (§ 57). 
48 §. Av rösträkningen påkallade ändringar och tillägg ha införts 
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och föreskrifterna om protokollföringen kompletterats, varvid stadgan

aena i r ikets l ag (§ 58) tjänat till ledning. I sista momentet föreslås 

sta dga t, att landskapsstyrels en skall meddela närmare anvisningor ifråga 

om protokollföringen oc h fastställa protokollsformulären. 

49 §. Ingen ändring • 

.§ kap:s rubr;Lk "Om röstning utom hemorten", som icke väl täcker ka

pitlets innehå ll, har ändrats till "Om röstning i vissa fall" • 

.29.......§..!.. Kapitlet 6 saknar et t allmänt stadgande dä rom, i vilka fall 

röstande skola v ·-: r a berättigade att r9sta annors tädes än i allmän val

lokal. _r"tt såd :i. nt stadgande är av grundläggande natur och halr därför 
inf örts samt formulerats i överensst ämmelse med motsvarande stadganden 

i rikets vallag ( §§ 61 och 73~. Åtgärden förutsätter at t en ny 50 § in

f8res och föranleder omparagrafering av 50- 59 §~ i l a ndskapsstyrelsens 

f Örslag. Då 60 § i förslaget utelämna s såsom obehövlig på grund av före

tagna ändringar, följes förslagets paragrafering från och med 61 §. 
50-59 §§ (i landskapsstyrelsens förslag) ha r utskottet omarbetat 

under hänvisning till sin allmänna motivering. Därvid ha r utskottet dels 

följt rikslagens lagtext, dels kommunala vallagen (§ JO), dels även 

landskapsstyrels ens fö rslag, där detta va rit möjligt, De skilda paragra~ 

ferna synas ej vara i behov av någon annan motivering än den, som ovan 

anförts under "Allmänna synpunkter." Av texten framgår, att v issa komp

+~t t eringar införts , såsom i 53 § mom. 2 (motsvarande 79 § i rikets lag) 

och 56 § mom. 5 (motsva rande 89 § ~om. 4 i rikets lag ). Utskottet har 

konsekvent använt beteckningarna "enkel röstgrupp" och "förenad röst 

grupp" • 

.§2.....§. i landskapss tyrelsens förslag har utelämnats, såsom ovan fram
hälli ts • 

.21......§. ingår oförändrad. 

§_g__§_ har omformulerats med hänsyn till det ändrade förfaringssättet 
Vid rösträkningen, va rvid 87 § i rikets lag följts. 

§.~ Hänvisningen till 62 § bortfaller. 

64 §. Paragrafen har omformulerats enligt 92 § i r ikets lag, var
ifrån dock riks lagens punkt J) i mom. 1 samt mom. 2 bortlämnats såsom 
obehövliga. 

25 §• Kungörelsen ifråga synes l ämpligas t böra ans lås på central
nämndens anslagstavla. Paragra fen har kompletterats med de stadganden, 

som ingå i 96 § mom. 2 oc h 3 i rikets l ag , då ju där förutsatta sitaation 
kan tänkas uppstå • 

.§__6 §. Utskottet hänvisar till sin allmänna motivering, Paragrafen 

har omstiliserats i anslutning till 94 § i rikets lag. Mom, 3 har stru
kit s såsom obehövligt. 
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67-72 §§. Inga sakliga ä ndringar. 

13 §. Samma rätt, som enligt förslaget tillkommer valmansförenings 

ombudsman, bör även tillerkännas ombudsman för valförbund. 

]4-79 §§. Inga sakliga ändringar. 

_§~ Utskottet har omformulerR.t lagrummet i enlighet med motsva

rande stadgande i rikets . lag(§ 110). 

81 §. Inga sakliga ändringar. 

Till följd av de omfattande ändringsförslag, som utskottet framställt 

såväl i sakliga som stilistiska hänseenden, har utskottet funnit nödvän

digt att låta utskriva hela lagförslaget ånyo. 

Med hänvisning till ovanstående motivering föreslår utskottet vörd

sammast, 

att landstinget ville godkänna bifogade 

förslag till landskapslag om landstingsmanna

val. 

Mariehamn den 8 februari 1957. 
På la§utskottets vägnar: 

LV>tMt~ 
·rf"kbrlks son--

ordförande. 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils Dahlman; 

Rickard Lindroth, August Johansson och Trygve Johansson (suppleant), 
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r R ö • t u t" r ä Je n i n ii . &Y l..954 ära l..andstingsmanna.ya.l. 

med "Allmänna.. . :T'al.~ör-bundetn eom primä.r.t'samt med. kommunrn.a. som. sekund.:ära Talförbund 

Kommun El!!~ S:ma An"tal Med Tarje- ensk.kom.&OJI; s·ek·.va.L.r./ lded en e-1. tvä kom. 1 sek. Tal.f örb. 
röster valda. Jämför.el set al Valda. -t+- e·l -~ ,;' Jämför~s.e-tal Valda .. el: -

S:ma 

Brändö 2 375 l 2.12. '1§li' 12 5 2. -ft 1 
526,2.63;.!12.~,13lt 

(2) 
-

~ 526 3 +l . 
Kumlinge l 151 l. 151,75 -t l ... ;. 0 I (l) 

60 60 !o 11 

(0) ' Sot tunga 1 - -
315 .fil,157i,l05 2. +-0 

'Föglö 2. 255 2. ill_,12_7-t l - l - (2) 
1 

Kök ar· 2. 252 2. 2.52,126 l - l 2.52 252,12.6 l - l. 
I 

Vårdö l 128 l 12.8 - l ' (1) - i . L 4 13 !ll,2.06 ,131,- 2 - l 
Sum3l J 285 2 2.85,14-2!,95 2. ~- 0 (1) 

Geta. l 101 l 10l,55i - '!"" 1 1 (1) - ...... 643: m· 37~*· 2143, 160f, 4 -ft 1 

~·§a~;· Finström 5 542 2 4 +. 2. 8 3 (3) 
0 - 5 ,. . , ,.. ' 

Hammarland 3 273 2 _m,136-t,91 2. il- 0 501.l2.Qi,167,,!25t 
, ... , 

501 3 - l 
Eckerö 3 ·' 228 2 228,114 1 - 1 (1) - ., 

Saltvik 3 374 3 ,ll1,187,1243 2:- - l 374 i.1.i,187,124 1/3 2: - 1 

~emland 2 148 148,74 1 :+ 1 I {l) - 253 253,126!- 1 + l -
Lumparland 2 105 - 105· - .+- 0 (0) ., 

Jomala 7 631 3 r3l,~,2;ol, 4 + 1 631 63~·~·~,157:, 4 + 1 
illi· 1 5 . 1 5 . ., ., - ... 

6 Mariehamn 12. 1054_ 6 1054,527.3513, 7 + 1 1054 1054,527~.2.2.!l,262.t, + () 
~.2Iö 415, 2TQ475;"175 2/3, -
175 2~3,1204Q 150 I 11/7f13lf I 

I I r 

tO 1962. ~8 arepr.kom: Sottunga•Vå1dö, Orepr.kom.: Sottunga,Lumparlanc 
repr. om.:So~ unga eta,L\l#parland. . c:-,, 

Lemland,Lumparland. ' c:o 
----~ - · -- - ..,__ --- - - --1::..- -
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L a n d s k a p s 1 a g 

om landstingsmannaval. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 kap. 

Om valmyndigheter. 

1 §. 

396 

I god tid, innan landstingsval äger rum, skall landskapsstyrelsen 

tillsätta en centralnämnd, bestående av en ordförande och fyra medlem

mar, av vilka en förordnas till viceordförande, samt lika många ersätta

re. Deras uppdrag fortfar, till dess ny nämnd utsetts. 

Centralnämnden sammanträder i Mariehamn och är beslutför, då fem med

lemmar äro närvarande. 

Centralnämnden anställer en sekreterare och nödig personal till sitt 

bi träde. 

2 §. 
Landstingsmannaval förrättas i varje kommun eller, om kommun fpr för

rättande av riksdagsmannaval är indelad i flere röstningsområden, i var

je sådant område. 

Valförrättning skall bringas kommunens medlemmar till kännedom på 

samma sätt som kommunala tillkännagivanden offentliggöras i kommunen. I 

tillkännagivandet skola nämnas tiden för valförrättningen, indelningen 

av kommunen i röstningsområden samt röstningsställena. 

Vallokal och nödiga inventarier tillhandahållas i varje röstnings

område av kommunen. 

3 §. 
I varje landskommun skola kommunalfullmäktige i januari månad det år; 

varunder valet förrättas, tillsätta en valnämnd, bestående av en ordfö

rande och två medlemmar, av vilka en förordnas till viceordförande, samt 

lika många ersättare för att inom kommunen förrätta landstingsmannaval. 

Dock skall, om republikens president förordnat om nya val, valen för

rättas av samma valnämnd och ny valnämnd utses i janua ri månad året ef

ter det, varunder de nya valen ägt rum. 

Är landskommun indelad i r ös tningsområden, tills ä ttes en sådan val

nämnd för varje r östningsområde. 

Ordförande och övriga medlemmar samt ersättare i valnämnd skola väl

jas bland val?erättigade personer, vilka äro bosatta inom kommunen. De

ras uppdrag fortfar, till dess ny nämnd utsetts. 

Valnämnd är beslutför, då ordföranden och två medlemmar äro närva

rande. 

I I 

, \I 

I , 
I I 
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Avlider ordförande, medlem eller ersättare i landskommuns valnämnd 

eller avgår han av laga skäl, förrän tiden för hans uppdrag gått till 

ända, skall fyllnadsval förrättas av kommunalstyrelsen. 

4 §. 
I Mariehamn är magistraten valnämnd. 

Är staden indelad i röstningsområden, fördelar sig magistraten för 

själva valförrättningen i motsvarande antal avdelningar och inkallar 

extra medlemmar för avdelningarna. 
2 kap. 

Om vallängd. 

5 §. 
Vallängd för varje röstningsområde uppgöres av dess valnämnd. 

Är Mariehamn indelad i röstningsområden 9 uppgöres vallängd för varje 

röstningsområde av magistraten. 

6 ~ . 

I vallängd skall för varje röstningsområde införas envar person, som 

före ingången av valåret fyllt 21 år och äger åländsk hembygdsrätt och 

som det år, på vars mantalsskrivning vallängden grundar sig, mantals

skrivi ts eller bort mantalsskrivas i kommunen i enlighet med gällande 

stadganden om mantalsskrivning. 

Såsom underlag för vallängden skall häradsskrivaren under december 

månad året före valåret tillställa valnämnden, i landskommunen genom 

förmedling av kommunalstyrelsen, en efter by och lägenhetsnummer och i 

Mariehamn efter stadsdelar och kvarter uppställd förteckning över alla I ! 

enligt samma års mantalslängd inom röstningsområdet bosatta finska med

borgare, vilka åtnjuta åländsk hembygdsrätt och vid utgången av det 

löpande året uppnått 21 års ålder. 

Förutom denna förteckning skall näradsskrivaren för varje på valåret 

följande år av valperioden uppgöra tilläggsförteckningar, vilka envar i 

enahanaa ordning upptager de inom röstningsområdet bosatta personer, som 

åtnjuta åländsk hembygdsrätt och året närmast före det, för vilket till
läggsförteckningen är uppgjord, uppnått 21 års ålder. 

Är omständighet veterlig, som utesluter någon i sådan förteckning 
Upptagen person från valrätt, skall därom antecknas vid hans namn i 
förteckningen. 

7 ~ . 

Så snart den i 6 § omnämnda förteckningen inkommit, skall valnämnien 

sorgfälligt granska förteckningen samt däri införa sådana valberättigade 
Personer, som tiliäventyrs blivit utelämnade, så ock från förteckningen 

utesluta envar, som icke tillkommer valrätt. Förteckningen förses härå 
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med påskrift, att den utgör r ös tningsområ de ts vallängd för l andstings

mannava l, och underskrives av nämndens medlemmar. 

Person, som icke är mantalfilskriven i l ands kapet, men åtnjuter åländsk 

hembygdsrätt, skall antecknas i de t röstning sområdes vallängd, där han 

senast före valåret var mantalsskriven, darest han s t yrker, att han åt- • 

njuter åländsk hembygdsrätt. 

Kyrkliga myndigheter, församlingsföreståndare, civilregisterförare, 

mantalsskrivningsmyndighe ter, länsu1a n och stadsfiskaleh ä ro skyldiga att 

lämna valnämnd erforderliga upplysningar. 
Sedan valnämnden slutfört sin granskning, skall den underrätt a härads

skrivaren om de ändringar, som vidtagits, j ämte grunden f ör dessa. 

8 §. 
Va lläng d skall från och med den 1 och till och med den 10 april vara 

pä lämpligt ställe inom röstningsområdet, i Mariehamn på stadshuset, 

under behörig tillsyn framla gd för gr a ns kning , varom bör tillkännagivas 

i den ordning, som för kommunala kungörelser är stadgat. 

Anser nå gon, att han obehörigen utelämna ts ur vallängden eller däri 

antecknats sakna rösträtt, äger han skriftligen eller muntligen framstäl

la yrkande på rättelse hos valnämnden vid dess sammantr äde den 30 april 

eller skriftligen hos valnämndens ordförande därf örinnan, efter det val

l ängden framlagts för granskning. Skriftligt yrkande på rättelse må un

der den tid va llä ngden är f ramlagd lämnas även till den, under vars upp

sikt granskningen av vallängden äge r rum. 

Ovan i 2 mom. avsett yrkande på r ä ttelse må make utan fullmakt fram

stä lla på den andra makens vägnar. 

Anser någon, at t personer, en eller flera, obehörigen upptagits i 

vallängden som röstberättigade, må han till valnämnden eller dess ord

förande s enast den 20 april inlämna ~otiverat skriftligt yrkand e på rät
telse därav. 

Yrkande på rättelse må grundas även på sådana på vederbörande persons 
rösträtt inverka nde omständigheter, vilka inträffa t efter undertecknandet 
av va llängden. 

9 §. 
Avser yrkande persons uteslutning ur vallängden, skall valnämnden el

ler dess ordförande utan drö jsmå l meddela den per son yrkandet gäller, att 

han är i tillfälle att t aga del av yrka ndet på angi ve t stä lle och senast 

den 28 april inkomma med förklaring till va lnämr:den , vid äventyr at t, om 
förkla ring icke avgives, ärendet de t oaktat avgöres. Delgivning av yrkande 

På rättelse inlämna s i s lut et kuvert, va rå mottagarens namn och boningsort 

äro tecknade, till post en för befordr an, men må ske även på annat bevis

ligt sätt, såframt det i cke förorsaka r dröjsmål. Är hans boningsort icke 



-12-
399 

känd, anslås meddela ndet som om kommunala tillkännagivanden är stadgat. 

10 §. 
De framst a llda yrka ndena på rättelse i valläng den handläggas ocn av

göras i valnämhden den 2 maj med börj a n klockan nitton. Valnämnden skall 

i varje ärende f a tta bes lut, vilket jämte kort motivering ska ll anteck

nas i protokollet. 
o~ gjorda ändringa r skall valnärr~den underrätta häradsskrivaren med 

1 

angivande av skälen för ändringarna. I 1 

Därest yrkande på rätte l se, som avses i 8 § 2 mom., förkastas eller 
icke upptages till prövning eller yrkande på rättelse, som avses i 8 § 
4 mom., bifalles, och den person , va rs rösträtt är ifråga, icke är när

varande vid va lnämndens samma nträ de för att höra beslutet, ska ll beslu

tet ofördröj ligen delgivas honom på i 9 ~ stadga t sätt medelst proto

kollsutdrag, vartill skall fogas besvärsundervisning. 

Valnämnden skall även i andra fall på anhållan utgiva protokolls

utdrag till sakägare angående avgörandet samt till utdraget foga be-

svärsundervisning. 

11 § . 

Den, som icke nöjes åt va lnämndens avgöra nde i ärende angående yrkan

de på rättelse, må söka ändring där i i l änsstyre l sen medelst besvärs

skrift, som skall riktas till länsstyrelsen och t i llst ä llas valnäm~den 

eller dess ordförande senast den 12 ma j före kl ockan tolv. Va lnämndens 

ordf örande skall ofördröjlig en översända besvärsskriften j åmte eget ut

l åtande och utdrag ur va lnämndens protokoll , om sådant icke fogats till 

besvären, samt de i ärendet tillkomna handlingarna till länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen ska ll meddela valnämnden sitt bes lut, som skall kun

göras av nämnden. Va lnämnden ska ll även på i 9 § stadgat s ä tt om bes lu-

tet underrätta den person, vars rösträtt det rör, och på i 10 § 2 mom. I 1

1 

nämnt sätt häradsskrivaren. I 
Bes lutet ska ll under sju daga:il-från kungörandet finnas till påseende, 

i Mariehamn i magistratens ämbetslokal och i landskommun hos valnämndens 
ordförande. 

1 2 t? . 
Länsstyrelsens beslut i ä rende angående rättelse av va lläng d må icke 

överklagas. 

Anser likväl sakägare med tanke på l a gens tillämpning det vara av 

Vikt, a tt länsstyrelsens avgörande drages under högsta förva ltningsdom

stolens prövning , äger han rätt a tt hos högsta förva l tningsdomstolen an

hålla om fullföljdstillstånd. Ansökan, som ställes till högsta förva lt

ningsdomstolen och som ska ll åtfö ljas av besvärsskriften samt be~is över 

dagen, då va l nämnden kungjort l äns styrelsens beslut, ska ll tillställas 
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1äns styrelsen senast den fjortonde dagen från kungörandet före klockan 
tolv. Länsstyrelsen översände ansökan jämte avskrift av beslutet samt 

handlingarna i ärendet till högsta förvaltningsdomstolen 1 så snart nämnda 

tid utgått. 
Högsta förvaltningsdomstolen översänder utan dröjsmål genom länssty

relsens förmedling sitt utslag i saken till valnämnden. 

13 ~-
Anser häradsskrivaren 1 att någon obehörigen utelämnat s ur vallängden 

eller däri antecknats sakna rösträt t eller vara r östberättigad, äge rätt 

att på tjänstens vägna r framställa yrkande på r ätte lse hos valnämnden 

och i den ordning, som är stadgat i 8, 11 oc h 1 2 §§ , s öka ändring i be

slut, som_givits med anledning av yrkandet. 

14 §. 
Har ej yrkande på ändring i vallängden inom föreskriven tid fram-

ställts hos valnämnden 1 skall denna på l ängde n teckna intyg 9 att densamma 

äger l aga kraft. 

Har ändringsyrkande frams t äl l ts 1 skall nämnden 9 sedan yrkandet av

gjorts genom utslag 9 som vunnit l aga kraft, i vallängden införa därav 

tilläventyrs påkallade ändr ingar och tillika v i d varje än dring angiva ut

slaget 9 på grund varav den v idtagi ts 9 vareft er l ängden fö rse s med intyg, 

att de n, sålunda ändrad 1 äger l aga kraft. 

Vallängd 9 som äger iaga kraft, skall vid valet iakttagas oförändrad. 

cl5 § • 
Om nya val skall förrättas 9 innan vallängd ånyo i ovan stadgad ord

ning upprät tats, skall den senaste vallängden j ämte i 6 § nämnda till

läggsförteckningar tj äna s ås om vallängd. 

Före nyva l skall vallängden underg8. sådan granskning 9 som i 7 § s agts 9 

samt omede l bart därefter under sju dagar vara framl agd under behörig till

syn inom röstningsområlet, v arom bör kungöras. 

Yrkande på rattelse skall i fall, som nämn~s i 8 § 2 mom. och såsom 

dar s ägs , framställas ho s valnämnden e ller de ss ordförande senast vid de t 

sammantrade , s om hå lles de n t ionde dage n efter utgången av ovan i 2 mom, 
nämnda tid. 

I 

I 

Yrkande på uteslutning av p ~ rson ur va llängden skall skriftligen fr am

ställas hos valnämnden eller dess ordförande senast de n tredje dag en efter 

utgången av den i 2 mom. nämnda tiden. Valnämndens ordförande skall härom 

Underrätta den 1 vars ut es lut ning ur vallängden påyrkats, medelst tillkänna 

givande, som fö ljande dag skall inlämnas till posten f ör befor 1r a n, eller 

eljest på i 9 § nämnt sätt, och a nmo da honom att inom fyra dagar från sam- I' 

ma dag inkomma med skr iftlig f 0r k l ar ing med anledning av yrkandet, vid 

äventyr att, om förk l ar ing icke avgi v e s, ärendet det oaktat avgöres. 
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Yrkandena på rättelse i vallängden handläggas och avgnras vid det sam- r 

manträde av valnämnden 9 som skall hållas den 10 dagen efter utgånge n av 

den i 2 mom. nämnda t iden med början klocka n nitton. Tiärefter förfares 

i ärendet såsom i 10 § är stadgat. Valnämndens beslut i ärendet ar slut-

ligt, likväl så, att i fa ll yrkande på rättelse förkastas eller icke upp

tages till prövning eller avser persons uteslutning ur vallängden 9 beslu

tet skyndsamt skall underställas länsstyrelsens prövning. 

Med aavseende på länsstyrelsens beslut gäller, vad i 11 

och 12 § är stadgat. 

Året efter det, varunder de i 15 § nämnda val försiggått, skall ny 

fullstandi g vallängd med tilläggsförteckningar uppgöras i den ordning, 

som i de tta kapitel stadgats. 

17 ·8. 
Valnämnd skall, då anhållan härom av röstberättigad eller dennes l ag

ligen befullmäktigade ombud ffamst allts före valdagen 9 till röstberätti

gad, för vars vidkomma nde vallängd vunnit l aga kr aft, utfärda ett med 

ordningsnummer och valkuvert f örsett utdrag 9 varav framgår, att hans namn 

fi nnes uppt age t i vallängden. Utdraget skall utgivas u tan avgift och åt

f öljas av röstsedel och ytterkuvert. 

I I 

Vallängdsutdrag b 0r underskrivas av valnämn1ens ordförande eller vid 

förfall för honom av dess v iceordföran de samt i stad av en av magistraten 

f örordnad pGrson. 

Tien, som önska r erhå lla vallängdsutdrag m~ d posten, skall i frankerat 

brev insända en av honom underskriven anhå llan därom till valnämnden och 11 

däri ;tydligt uppg iva sitt fullst ändiga namn, yrke eller befattning, fö

delsedatum, postadress och mantalsskrivningsort f ör det år, på vars man

talsskrivning vallängden grundar sig , varvid utöver kommunens namn även 

gata och gatunumm.er eller lJy och lägenhets namn och numme r skola uppg ivas. 1 

Valnämnden skall, såvitt det ka:qSke före valdagen, tillsän da röstberätti-

gad begärt utdrag jämte röstsedel och ytterkuvert utan lösen i rekonune nde- I 
rad försändelse ell er genom postens förmedling meddela honom, varför begär 

ut drag ej kan sandas. Ar den röstberätt i gade utomlands, sändes valhand-

lingarna till hans l agligen befullmäkt i gade ombud i hemlandet under de n 
adress denne uppgivit. 

Anhå llan om tillställande av vallängdsutdrag med posten må även riktas 

till kommunalstyrelsen i den l an dsk ommun, fr ån vars röstningsområde val

längd sutdraget be gäres. Kommunal s tyre lsen skall ofördrö jligen vidarebe
for dra ansökningen till valnämnden. 

I vallängden skall invid den röstberättigades namn antecknas det ut
givna utdragets nummer. 

I 
·I 



4 2 
-15-

Bla nkett er för vallängdsutdrag och y t terkuvert f a stställas av land

skapsstyrelsen, som oc kså tillha ndahåller valnämnderna desamma. 

3 kap. 

Om valmansf öreningar och valf örbund. 

18 §. 
Hava valmän till ett antal av minst tjugo genom en av dem underteck

nad skrift sammanslutit sig för visst landstingsmannaval samt i skriften 

nämnt den eller de personer, om vilkas väljande de enats, vare sådan 

valmansförening berättigad att hos centralnämnden anhålla, att föreningens 

kahdidatlista offentliggöres och införes i sammanställningen av kandidat

listor för valet. 

Samma person må ej underteckna flere än en i 1 mom. avsedd handling. 

I annat fall skall centralnämnden såsom ogiltig avlägsna hans under

skrift från samtliga handlingar. 

Kandidat må icke vara medlem av sin valmansf örening. 

19 §. 

Handling, v a rigenom valmansförening bildas, skall vara dagtecknad 

samt angiva föreningens hemort och innehålla bemyndigande för en av före

ningens medlemmar att vara dess ombudsman och för en annan medlem att va

ra dennes ersättare. Kandida tlistan bör tydlig t upptaga namnen på de per

soner, högst två till antalet, vilka föreslås till landstingsmän, och 

dessas yrke eller syssla och boning sort. 

Kandidatlista må icke upptag a andra anteckningar, såvida de icke äro 

nödvändiga för klarläggande av kandidats identitet. 

20 §. 
Anhållan om offentliggörande av valmansförenings kandidatlista göres 

på föreningens vägnar skriftligen av ombudsmannen. 

Ansökningen skall åtföljas av den handling, v a rigenom valmansförenin

gen bildats, skriftligt medgivande av de föreslagna att mottaga lands~ 

tingsmannauppdrag som föreningens kandidater och innehålla ombudsmannens 

försäkran, att de personer, vilkas namn ingå såsom underskrift på sagda 

handling 9 egenhändigt undertecknat densamma och äro valberättigade. 

Ombudsmannens egenhändiga namnteckning på ansökningen skall vara be

styrkt av två vittnen med angivande av deras yrke oc h hemvist. 

Har ombudsman uppsåtligen eller av vårdslöshet intyga t, vad icke är 

sant, eller eljest felat i sysslan, straffes såsom tjänsteman för brott 

i tjänsten. 

21 §. 
I 20 § nämnda ansökningshandlinga r skola av ombudsmannen själv eller 

genom befullmäktigat ombud ingivas till centralnämnden senast inom maj 

månad eller vid val efter upplösning sen~st på 40 da g en före v a ldag en. 

I 
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Hava handlingarna inlämnats till postbefordran så tidigt, att de 

senast nyssnämnda dag bort . inkomma till nämnden 1 vare ock det gillt . 

22 §. 

Avlider på valmansf örenings kandidatlista upptagen person eller be-, . 

finnes han icke mera valbar, bör ombudsmannen utstryka hans namn från 

listan. 
2 3 § . 

0amma person må icke upptagas s~som kandidat på flere än en valmans

f öre~ings kandidatlista. 
Upptager valmansf örenings kandidatli~ta person, som j ämväl är annan 

C.•ai1 T~C• • ee-r' ~ 4C• a • 

valmansföre~ings kandidat, skall ~ana,naIQ-P avlägsna~från alla de kandi-

datlistor, i vilka det förekommer• 
Vid i 2 mom. nämnt fall må valmansf örening ersätta kandidat med annan 

kandidat, på sätt som i 24 § säges. 

24 §. 
Anmälan o andring av valmansförenings kandidatlista av orsak, som 

nämnts i 23 § 2 mom., skall skriftligen göras av ombudsma nnen hos cen

tralnämnden senast den 10 juni eller vid val efter upplösning senast på 

31 dagen före valdagen och vare så besannad, som i 20 § sagts, samt åt

följas av handling, · va rigenom minst hälften av valmansföreningens med

lemmar, dock ej mindre än tjugo, förenat sig om annan kandidat ävensom 

sådant medgivande av denne, som i 20 § 2 mom. är stadgat. 

25 §. 
Vilja två eller flere valmansföreningar samverka med varandra för 

valet, äge de rätt att sammansluta s i g till ett va lförbund. 

Om sådan sammanslutning böra de i valförbundet ingående va lmansföre

ningarnas ombudsmän göra anmäl an hos centralnämnden. 

Ej må sammanlagda antalet av ett va lf örbunds kand idater överstiga det 

dubbla antalet landstingsmän, som för l andskapet skall väljas. 

26 §. 
Förklaring angående bildande av valf örbund skall upptaga den beteck

ning, som antagits för valförbundet, och innehålla bemyndigande för minst 

en av ombudsmännen för de t ill förbundet höra nde galmansf öreningarna att 

Vara ombudsman för förbundet oc h för en annan att va ra ersättare för 

denne. I förklaringen må ock föreslås, att i den slutliga sammanställ
ningen av förbundets kandidatlistor må intagas en gemensam beteckning för 

Valförbundet, varom centralnämnden i~esluter. 

Sådan förk l aring skall göras skriftligt och vara daterad och under

tecknad av ombudsmannen, vars namnteckning skall vara bestyrkt enligt 

20 § 3 mom., och in+ämnas till centralnämnden senast den 27 juni eller 

Vid va l efter upplösning s enast den 25 da gen före va let. 

I 

il 

I 

I 

11 

I 
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Anmälan om ändring av v a lförbund skall gö ras senast den 2 juli eller 

vid val efter upplösning senast den 19 dag en före valet. 

27 § . 

Valmansförening, som redan tillhör ett vva lförbund, må icke ingå i 

annat va lförbund. Ej heller må förbund ingås emellan skilda valförbund. 

28 §. 
Sedan va lförbund emellan valmansföreningar anmälts? kan i de kandi

datlistor, vilka upptagas i förkla ringen om f örbundets bi ldande, endast 

sådan ändring vidtagas, som i 22 § är nämnd. 

4 kap. 

Om centralnämnds förbereda nde åt_g_ärder för valet. 

29 ~ . 

Centra lnämnd sammanträder första gången på ordförandens kallelse se

n a st den 15 maj eller vid v a l efter upplösning senast 50 dagen fö re 

lands tingsmannavalet för a tt ant aga sekretera re samt best ämma tid och 

ställe för mottagande av handlinga r äve n som därefter den 1, 11 och 28 
juni eller vid va l efter upplösning på den 39? 30 och 24 dagen före samt 

dagen efter va l dagen och den 15 dagen efter valdagen k lockan tio och på 

annan tid enlig t ordförandens kal lelse , då ä rendenas handläggning på

kallar det. 

30 §. 
Den 1 juni eller v i d va l efter upplösning på 39 dagen före lands-

t ing smannavalet föredrages för granskning och förses med ordningsnummer 

de ansökningar , som inkommit från valmansföreningar. 

Finne s ansökan i cke vara behörig en gjord eller va lmansförening icke 

lagligen bildad, skall centralnämnden medde l a ombudsmannen att ansök

ningen fö rkastats och uppgiva skälen för avslaget. Tillika böra handlin

garna återst ä lla s till ombudsma nnen. Var orsaken till avslaget Qen, att 

ansökan icke v a rit behörigen gjord eller va lmansförening icke laglig en 

bildad, vare ombudsmannen befogad a tt ä nnu inom fyra dagar därefter ånyo 

inlämna handlingarna 9 behörigen rättade. Dock må r ä ttelse icke äga rum 

i det fall 9 a) att den skrift, v a rigenom va l mansförening bildats, ej är 

undertecknad av erf orderligt antal va lberä ttigade medlemmar; b) att den 

person, som inlämnat ansökningen, icke är behöri g att fö r e trä da före

ningen; samt c) att ansökning en inlämnats sentida eller inkommit i annan 

än hä rför stadgad ordning, 

31 § . 

Ansökningens ordningsnummer tecknas över st på ansökningen, varjämte 

Valmansf öreningens hemort inf öres n a rmast under ordningsnummern. 

32 § . 

Har i fa ll, som i 30 § 2 mom. s agts, valmansförening senast den 10 

I 
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juni eller vid val efter upplösning senast 31 dagen fö're valet ånyo in

lämnat handlinga rna, behörigen rättade, skola dessa föredragas bch 

granskas den 11 juni eller vid val efter upplösning den 30 dagen före 

landstingsmannavalet. Samma dag upptages till prövning också ans9kan, 

som utan sökandens vållande inkommit sentida, ävensom ansökan om sådan 

ändring av valmansförening s kandidatlista, som avses i 24 §. 
Centralnämnden skall härefter sammanstä lla kandida tlistorna i nummer

följd på samma sida av ett blad och avskilda frå n varandra genom tydliga 

linjer. Denna förberedande sammanställning mångfaldigas och översändes 

utan dröjsmål till ombudsmännen för valmansföreningarna. 

33 §. 
Den 28 juni eller vid val efter u~plösning den 24 dagen före valet 

föredragas och granskas inkomna ansökningar om valförbund. 

Finnas dessa icke vara behörigen avfattade eller valförbundet icke 

eljest lag ligen bildat, skall centralnämnden utan dröjsmål skriftligen 

meddela valförbundets ombudsman, atG valförbundet eller viss valmans

förening s anslutning till detsa mma ej kunnat godkännas samt uppgiva skä-

len för avslaget. De felaktigheter, som föranlett avslaget, kunna inom 

fyra dagar därefter rättas genom åtgärd av ombudsmann en. Dock må rättel- ·1 
I 

se icke äga rum i det fall, a) att överenskommelse, v a rigenom valförbun-

det bildats, icke undertecknats av vederbörande valmansförenings ombuds

man; b) att beslut av valmansförening om anslutning till valförbund eller 

bemyndigande för vissa personer att på föreningens vägnar besluta hä rom 

icke undertecknats av föreningens samtliga medlemmar; c) att obehöriga 

personer deltagit i beslutet om valförbundets bildande; d) att den per

son, som inlämna t handlingarna, icke är behörig att företräda valförbun

det; e) att valförbundets ombudsman icke inlämnat överenskommelseskriften 

eller föreskriven utredning angående valmansföreningarnas anslutning 

till förbundet; ävensom f) att handlingarna inlämnats sentida eller i 

annan än hä rför stadgad ordning. 

Centralnämnden förser hä refter de godkända kandidatlistorna med nya 

löpande ordningsnummer, börjande från nummer 2, sålunda att kandidat

listor, som höra till samma valförbund, i alfabetisk ordning förses med 

de första numren. 

De av valmansföreningarna bildade valförbundens inbördes ordning på 

sammanställning en av kandidatlistorna bestämmes genom lottdragning. 

Alla ka ndidatlistor, enva r j ä mte ordningsnummer, skola utan dröjsmål 

tryckas tillsammans på samma sida av papperet, ordnade sålQnda, att 

till samma valförbund hörande kandidatlistor u ppställas under gemensam 

beteckning i nummerföljd uppifrå n nedåt eller, ifall ka ndidatlistorna på 

grund av sitt antal måste ordna/S i t vå eller flere spalter bredvid var-

1 
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a n dra, i rader från vänster till höger och avskiljas från övriga listor 
så, att det tydligt framgår, vilka kandidatlistor som höra ti11 respek

tive valförbund. God&änner icke centralnämnden beteckning, som . vid val

förbundets ingående föreslagits för detsamma, eller har förslag därom 

icke framställts, skall nämnden bestämma en beteckning, som blott angive 

valf örbuhdets ordning i sammanställningen. 

Denna slutliga sammanställning tryckes i erforderligt antal på fär

gat papper och utsändes till valnämnderna, valmansföreningarna, kommuner

nas styrelser och magistraten i Mariehamn samt hålles tillgänglig för all 

mänheten. 

j4 §. 

I 
\ \, 

! 

Centralnämnden skall l å ta trycka valsedlar och till varje röstnings

områdes valnämnd sända nödigt ~rttal av dem i omslag, som bör tillslutas 

med centralnämndens sigill och förses mad anteckning om valsedlarnas an

tal. 
Valsedeln skall vara av standardformat, 148 x 210 mm, och på inre si

dan hava en överskrift, vari nämnes 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 oviken. Mitt i cirkeln bör tydligt utsatt 

finnas en beteckning~ ••• för antecknande av numret på den kandidatlista 
för vilken den röstande vill avgiva sin röst. Dessutom bör på valsedeln 

finnas en särskild plats för röstande, som ej godkänner någon av de i 

den slutliga sammanst ä llningen upptagna kandidatlistorna. 

Det papper, som användes för valsedlarna, skall vara vitt och till be- 1 I 
skaffenheten sådant, att det ej äventyrar bevarandet av valhemligheten. 

ValEedlarna böra vara så gjorda att det tydligt framgår, huru de böra 

hopvikas, och må icke uppta ga annat än vad ovan stadgats. 

5 kap. 

Om valf örrättningen. 

35 §. 
Den första söndagen i oktober det år, under vilket tiden av tre år 

från senaste års landstingsmannaval tilländagår, 

i varje röstningsområde klockan ,nio samt fortgår 

längre, om valnämnden finner sådant nödigt. 

börjar valförrättningen 

till klockan tjug~ eller 

Har republikens president förordnat om nya val, börjar valförrätt

ningen på första söndagen efter det sextio dagar förflutit sedan förord
nandet kungjordes, samt fortgår såsom i 1 mom. sagts. 

3 6 §. 

På valnämnden ankommer att vidtaga alla för förrättningen erforderliga 
anordningar och anställa nödigt antal valbiträden. 

Särskilt skola sådana åtgärder vara vidtagna, att icke någon må utfå 

I 
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va lsedel, innan han befunnits v a lberättigad , så ock att valman har 

fället att, under fullt bevarande av valhemligheten i sin valsedel ut 

märka huru han röstar 1 och att nödiga tillbehör härför finnas att tillgå / · 

Nämnden skall ock ombesörja, att tillräckligt rymlig plats invid val

rummet finnes anvisad för de valmä n 1 vilka avvakta sin tur att inkomma 

i detsamma, och att denna pla ts stänges vid det klockslag, då valför

rättningen skall avslutas. 

37 §. 
Inom eller invid vallokal må ej hållas tal, ej heller anslås eller 

utdelas tryckta eller skrivna upprop till de väljande. 

38 §. 
Valnämnden äger draga försorg om att den slutliga sammanställningen 

av kandidatlistorna finnes framlagd till påseende såväl i valrummet som 

i angränsande rum och förrum. Särskilt bör sammanst ä llningen vara ansla 

gen till påseende i vallokalen på den plats, där röstande inför sin 

anteckning i valsedeln. 

39 §. 
Vid landstingsmannaval skall närvara s ärskild av valnämnden antagen 

person, vilken .bör på anhållan av valman biträda denne vid införande av 

erforderliga anteckningar i valsedeln. 

Biträdet skall samvetsgrant fullgöra valmans anvisningar ävensom 

hemlighålla vad han vid valförrättningen erfar. Bryter han däremot, 

straffes såsom tjänsteman för brott i tjänsten. 

40 ~ . · 1 

Vid valförrättningen skall nämndens ordmörande omedelbart, innan 

röstningen börjar, visa de nä rvarande, att valurnan är tom, samt där

efter öppna det omslag, vari de nämnden tillsända valsedlarna äro in

satta. 

41 §. 

Röstande utövar sin rösträtt . i det röstningsområde, i vars vallängd 

han är upptagen. Röstande, som önskar utöva sin rösträtt, skall anmäla 

sig hos valnämnden för att erhålla valsedel, varvid anteckning därom 

göres i vallängden. 

Angående utövande av rösträtt i vissa fall stadgas i §§ 50-54· 

42 §. 
·I 

Vid valet äger varje röstande rätt att rösta antingen på kandidat

lista i den slutliga sammanställningen av kandidatlistor eller på person 

till vars förmån han önska r avgiva sin r9st. 

43 ~ . 

Vill röstande avgiva sin röst för viss kandidatlista, som upptagits 

i den slutliga sammanstä llningen av kandidatlistur, skall han i cirkeln 
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på valsedeln tydligt anteckna det nummer, som kandidatlistan har i 

sammanställningen. 

Godkänner röstande icke någon av de i sammanställningen upptagna 

kandidatlistorna, skall han på den särskilda plats, som reserverats på 

valsedeln för sådant ändamål, tydligt skriva den eller de, högst två 

personers namn, på vilka han önska r rösta, samt deras yrke och bonings

ort. 

44 §. 
Röstande , som infört sin anteckning i valsedeln, skall avlämna sedeln 

hopviken hos valnämnden för avstämpling och inlägga den avstämplade se

deln i valurnan. 

Valnämnden skall övervaka, att valförrättningen för varje röstandes 

vidkommande försiggår som i denna landskapslag är stadgat. 

4 5 §. 

Innan röstningen förklaras avslutad, skola . alla före det i sådant av

seende bestämda klockslaget tillstädeskomna valmän äga rätt att rösta. 

46 §· 

Sedan valnämndens ordförande förklarat valförrättningen avslutad, ut ... 

tagas de avgivna röstsedlarna omedelbart ur valurnan och räknas. Likaså 

räknas a ntalet personer, vilka enligt anteckningarna i vallängden och 

valprotokollet hava utövat sin rösträtt. 

Röstsedlarna öppnas därefter och granskas. De röstsedlar, vilka sakna 

stämpel eller vilka jämlikt 58 § annars skola anses såsom ogiltiga, av

skiljas i en särskild grupp. De återstående valsedlarna ordnas sålunda, 

att till en särskild grupp avsättas de fö r varje kandidatlista avgivna 

sedlarna samt de sedlar, på vilka den röstande j ämlikt 43 § 2 mom. 

själv skrivit sin kandidats namn. Antalet röstsedlar i varje grupp räknae 

Samtliga valsedlar inläggas därefter i hållbart omslag, som omsorgs

fullt förseglas med ordförandens sigill. På omslaget skrives centralnämn

dens adress, försändelsens innehåll och avsändare. 

Ombudsmännen för valmansf örening eller valf örbund eller av valf ör

bunds ombudsman för varje valnämnd särskilt skriftligen befullmäktigad 

person äga rätt att närva r a vid detta tillfälle. 

4 7 §. 

Ordnandet och räkningen av röstsedlarna skola slutföras utan dröjs

mål. Därvid samt då uppgifter om va lutgången lämnas, skall valnämnden 

iakttaga av landskapsstyrelsen meddelade anvisningar. 

48 El . 
Vid va lförrä ttningen föres av en medlem av valnämnden protokoll~ vari 

upptages dagen för förrättningen , de närvarande medlemmarna av nämnden, 

de av nämnden utsedda va lbiträdena, klockslagen, då förrättningen börja-

11 
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de och röstningen förklarades avslutad, antalet avg i vna valsedlar och 

personer, som utövat va lrätt, samt tiden, dä ~ 46 § nämnda omslag för

seglats, varutom det därvid begagnade sigille~ avtryckes i protoko lle~ 

Förrättningen avslutas med protokollets up~läsande och anteckning 

däri av nämndens ordförande, att protokolle t sr r iktigt, varefter pro

-=tökollet insättes i oms lag med påskrift, stäL.d till centralnämnden. 

Närmare anvisningar angående protokollföringen meddelas av landsk~p~

styrelsen, som även fastställer protokollsfortmlär. Tryckta blanketter 

till protokollet tillhandahålles va lnämnden genom centralnämnden. 

49 §. 
Ordföranden och en medlem i valnämnden skola, så snart ske kan, per

sonligen till närmaste postanstalt inlämna de i 47 § nämnda valsedlarna 

samt valprotokollet, vardera under sitt oms lag. 

6 . kap. 

Om röstning i vissa fall. 

50 §. 
Röstberättigad, som vårdas i sjukhus eller på sjukavdelning i kommu

nalhem inom landskapet, dock ej patient på sinnessjukhus, må på valdagen 

utöva sin rösträtt genom förmed ling av posten, på sätt i detta kapitel 

stadgas. 

Röst@erättigad, som på v a ldagen vistas utom landskapet eller som för 

tjänst eller yrkesutövning icke :Kan utöva sin rösträtt på va l dagen, må 

före valdagen utöva sin rösträtt genom postens förmedling, på sätt i 

detta kapitel stadgas. 

51 §. 
För att kunna utöva sin rösträtt skall den röstande anskaffa i 17 § 

nämnda valhandlingar, ifylla sin röstsedel, såsom i 43 § är sagt, och 

insätta den i va l kuvertet, som han förseg l a r. På va llängdsutdragets från 

s i da äger han på därför reserverad p l ats anteckna orsaken till att han 

utövar sin rösträtt genom postens förmedl ing och bekräfta detta med sin 

namnteckning. ~ ~~f?J>' .z0c. .. ·hc., 

Va lman, som utövar rösträtt i ~jukhuB inom landskapet~ller på ort 

utom landskapet i riket eller i något av de andra nordiska länderna elleTI 

ombord på fartyg med hemort i någo-c; av de nordiska l änderna, bör tillse; 

att två trovärdiga personer på vall ängdsutdragets frånsida bestyrka rik

tigheten av hans namnteckning . Vittnena böra jämväl anteckna yrke och 

boningsort. 

Va lman, som utöva r rösträtt annorstädes utomlands än i de nordiska 

l~nderna, skall låta finsk konsul är myndighet eller notarius publicus p~ 

orten intyga på vallängdsutdragets frånsida, med angivande av dag och 

ort för intygets meddela nde, att han e g enhändigt undertecknat i 1 mom. 

I 
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nämnda bekräftelse. 

52 ·~ · 
Röstning enlig t 50 § 1 mom. ska ll ske på valdagen och f örsä nd e lsen 

postas senast följande dag. 

Röstning enligt 50 § 2 mom. f å r ske tidigast på trettionde dagen före 

valet. F'örsändelsen s k a ll civerlä mnas till befordran med posten senast 

valdagen, likväl ej senare än att den ka n berä knas ankomma till central

nämnden senast den fjortonde dagen efter valet. 

53 §. 
Valman, som erhållit va lha ndlingar enlig t 17 § , men som valdag en vis

tas inom röstning sområ det, må inlämna valha ndlinga rna till valnämnden, 

som inf ör anteckning hä rom i vallä ngden, varefter valmannen äger utöva 

sin rösträtt påJ41-44 §§ stadgat sätt. 

Kan röstande icke i utla ndet e rr1d..lla kännedom om numret på den kandi

datli s ta, för v a rs ka ndidat han önska r avgiva sin röst, skall han skriva 

ka ndidatens namn på röstsedeln. Ingår kandidatens namn i ka ndidatlista, 

Il 

I I i~ 

I 

som upptagits i den slutlig a sammanst ä llningen a v kandidatlistorna, skall .I \ 
den avgivna rösten räknas denna ka ndidatlista till godo. 

54 C? · 
Enligt 52 § avgive n röst är ogiltig, då vallängdsutdraget saknar val-

mans anteckning eller underskrift eller behöriga v ittnens underskrift 

ävensom om valmannen utövat sin r östrätt tidigare eller senare än till

låtet eller om valförsändelsen ankommer till c entralnä mnden efter klockan 

~io på den 15 dagen efter v a let eller senare. 

Då avg iven röst skall förklaras för ogiltig på grund av orsak, som 

framgår av vallängdsutdraget, skall detta obrutet läggas åt sida n f ör 

förvaring med kasserade valsedla r. 

Valförsändelse, som ankommer sentida till centralnämnden, skall för

störas obruten. 

55 §. 
Valf örsändelserna öppnas vid centralnämndens sammanträ de den 15 dagen 

efter valet. Sedan enligt 54 § ogiltiga förs ä ndelser l agts åt sidan, in

läggas samtliga valkuvert i en urna, v a rvid vallängdsutdragen avskiljas~ 

Då samtlig a valförsändelser öppna ts; antecknas anta let g odkä nda och kas

serade v a lförs ä ndelser i protokollet. Hä refter tömm es urnan och öppnas 

valkuverten och förfares med valsedlarna s ås om i 6 2-74 §§ är stadgat. 

7 kap. 

Om grundern~ f ör röstberä kningen. 

56 ~ . 

Röster, vilka avgivits för samma valmansförening s kandidatlista, gälla 

tillsammans såsom en enkel röstgrupp. 

!I 
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Likaså anses röstsedlar, med v ilka enligt 43 § 2 mom. röstats på 

samma personer, såsom en enkel röstgrupp. 

Enkel röstgrupps röstetal utgöres av de för densamma godkända val

sedlarnas antal. 

Valsedlart som avgivits för kandidatlistor, hörande till samma val

förbund, bilda en förenad röstgrupp, vars röstetal utgöres av summan av 

röstetalen för de till förbundet anslutna enkla röstgrupperna. 

Är kandidat på kandidatlista, som utmärkts av röstande, icke valbar 

eller icke tydligt namngiven, skall sådan kandidats namn anses ogiltigt, 

men avgiven röst gälla för det valförbund, till vilket kandidatlistan 

hör. 

57 §. 
Upptag er kandidatlista två kandidater, tillkommer den, vilken upp

förts i främsta rummet, en röst och den andra en halv röst. Är någon av 

dem icke valbar, gälle likväl valmannens röst för den andra. 

Jämförelsetalet för den i främsta rummet ställda kandidaten är lika 

med gruppens sammanlagda valsedelantal och för den andra hälften därav. 

58 ~ . 

Valsedel ä r ogiltig: 

1) om i valsedeln genom anteckning utmärkts flere än en kandidat

lista; 

2) om kandidatlistas nummer antecknats så, att det ej tydligt fram

går, vilken ka ndidatlist a den avser; 

3) om kandidatlistans nummer skrivits på valsedelns baksida; 

4) om vals edel försetts med den röstandes namn eller med särskilt 

känneteckan eller däri gjorts annan obehörig anteckning; 

5) om annan än av valnämnd erhållen valsedel använts såsom valsedel; 

samt 

6) om valsedel ej försetts i;u.ed stämpel. 

59 §. 
Kandidaterna inom samma enkla röstgrupp hava företräde framom var

andra efter storleken av de röstetal, vilka de var inom gruppen enligt 

56 § erhållit, och anses vara i den härigenom angivna ordningen av grup

pens samtliga valmän uppställda. 

60 G. 
I en förenad röstgrupp tillkomma kandidaterna företräde framför var

andra efter storleken av de jämförelsetal, envar av dem enligt 57 § 

mom. 2 erhållit. 

I sålunda bestämd ordning skola alla de kandidater, för vilka röster 

inom den f örenade röstgrup pen avgivits, anses vara av gruppens samtliga 

valmän uppställda, och tilldelas dem f örty nya jämförelsetal så, att den 

I 
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f örsta av kandidaterna till j ämföre lsetal erhåller den förenade röst

gruppens hela va lsedelantal, den andra hälften därav, den tredje tredje-
f_j ärde 0 

delen, den/f j a rdedelen och sa v idare. 

61 §. 
Vid lika röstetal eller jämförelsetal avgör lottning. 

8 kap. 

Om fastställande av valets utgång och om fullmakts utfärdande. ~ ~ 

62 §. 

Sedan röstningen ägt rum, skall centralnämnden dagen efter valet 

skrida till granskning av de inkomna valhandlingarna samt av den räkninl [ l 
av valsedlarna, som valnämnderna verkställt, ävensom härvid avgöra, vil

ka valsedlar som skola kasseras. 

63 §. 
Sedan valsedl1Elrna frän varje röstningsområde ävensom de ge nom posten 1 

inkomna va lsedlarna räknats och ordnats samt de genom dem avgivna rös

terna sammanräknats, skola alla till samma röstgrupp hörande valsedlar 

från de skilda röstningsområdena sammanföras ·samt inom varje röstgrupp ' [i 

de där uppfördas röster hopräknas. ' ~ 

64 §. 
För bestämmande av rostningsresultatet förf a res på följande sätt: 

1) kandidaterna inom enkla röstgrupper uppskrivas i ordningsföljd 

enligt ~torleken av erhållet röstetal, vilket utsättes invid namnet som 

jämförelsetal; 

2) kandidaterna inom förenad röstgrupp uppskrivas i den ordning 60 § 
2 mom. föreskriver och invid namnet utsättes kandidatens jämförelsetal; J ) 

3) all~ kandidaters namn uppskriv~s ånyo enligt s torleken av deras 

s lutliga jämförelsetal och invid varje kandidats namn utsättes hans 

s lutliga jämförelsetal. 

6 5 §. . 

Sedan samtliga kandidater sålunC.2 ordnats efter storleken av sina 

jämförelsetal, förklarar centralnämnden de främsta trettio vald~, låter 

samma dag tillkännagiva därom genom kungörelse i nämndens anslagstavla 

och i kungörelsen jämväl nämna, vem som är envars ersättare samt oför

dröjligen utfärda fullmakt för envar av de valda. 

Har någon av dem, som förklarats va lda'· i cke v a rit upptagen på an

mäld och offentliggjord kandidat lista, skall centralnämnden dock, innan 

fullmakt ät honom utgives, förfråga sig hos honom, om han åtager sig 

landstingsmannauppdraget. 

Vägrar kandidaten att åtaga sig uppdra get e ller lämnar han icke inom 

fem dagar efter delfåendet till centralnämnden sitt begivande, besättes 

det l edi ga mandatet, på sätt i 66 § stadgas. 
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6 6 §. 
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Ersättare fi;5r landstingsman bestämmes sålunda, att därtill främst ut

ses den andra kandidaten i den enkla röstgrupp, ur vilken han blivit vald. 

Finnes ej sådan, utses till ersättare den kandidat ur den förenade röst

grupp, i vilken den enkla röstgruppen ingick, som näst de valda erhållit 

det högsta jämförelsetalet,., 

Kan ersättare ej heller på detta sätt bestämmas, inträder den, som 

har högsta jämförelsetalet bland dem, vilka tidigare icke förklarats 

valda. 

Blir ersättare landstingsman eller upphör han av annan orsak att vara 

ersättare, skall centralnämnden bestämma ny ersättare för honom med iakt

tagande av i 1 och 2 mom. stadgade grunder. 

67 ~. 

Fullmakt för landstingsman skall hava följande lydelse: 

"Vid landstingsmannaval, som den •.•.••••••• förrättats i landskapet 

Åland, har N.N. bosatt •.••••••••••• blivit utsedd till medlem av lands

tinget för tiden från den ..••••.••••• till den •.••.•.•.•••• , såvida 

landstinge t icke därförinnan blivit upplöst. Detta intyg gäller såsom 

landstingsmannafullmakt." Ort och tid. 

Vid uppkommen ledighet utfärdar centralnämnden fullmakt åt den, som 

jämlikt 66 § skall träda i den avgångnes ställe. I sådant fall bör full

makt vara av följande lydelse: 

"Sedan vid landstingsmannaval, som den •.•••••••••.• förrättats i 

landskapet Åland, N.N. val-~till medlem av landstinget för tiden från 

den···•••••••••• till den ..•••••••••••• , såvida landstinget icke där

förinnan blivit upplöst, men denna plats blivit ledig, har enligt 66 § i 

landskapslagen om landstingsmannaval N.N., bosatt •.•••••••••••• ; blivit 

utsedd att efterträda honom såsom medlem av landstinget. Detta intyg 

gäller såsom landstingsmannafullmak~." Ort och tid. 

68 §. 
Alla valsedlar skola härpå insättas i omslag, som förseglas med 

centralnämndens och ordförandens sigill och förvaras, intill dess näst

följande val försiggått. 

Samtliga uträkningar skola genomdragas och på enahanda sätt förseglas 

samt förvaras såsom bilaga till protokollet. 

69 §. 
Då uppehåll i förrättningen sker, skola samtliga valsedlar och uträk

hingar hållas så förvarade, att icke någon har tillgång till desamma. 

70 ~-
Vid centralnämndens sammanträden föres protokoll, vari upptages dagar-

na för sammanträdet, klockslagen, då det började, avbröts och avslutades, 

I I 

I 
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d e närvarande medlemmarna samt besluten. Innehå llet av beslut må an

givas genom hänvisning till brev eller annan expedition. 

I protokollet skall särskilt antecknas antalet ogiltiga valsedlar i 

varje röstningsområde. 

Protokollet underskrives av sekreteraren. Dess riktighet bestyrkes 

av ordföranden. 

71 §. 

Då valets utgång fastställes 9 skola i protokollet nämnas såväl de 

valda som de 7 vilka, i fall landstingsmandatet blir ledigt 9 skola såsom 

ersättare inträda i de valdas ställe. 

Envar av dessa upptages med angivande av namn 9 yrke eller syssla och 

boningsort samt röste- och jämförelsetal. 

72 ~ .. 
Centralnämnden skall underrätta landshövdingen i landskapet och val

nämnderna om valets utgång samt offentliggöra densamma och de valdas I 

jämförelsetal i sådan tidning 9 i vilken landskapsmyndigheternas förfogan

den kungöras. 

Därjämte skall centralnämnden utan dröjsmål tillst ä lla envar av de 

valda hans fullmakt. 

73 §. 
Vid centralnämndens sammanträden för räknande av röstsedlar och 

fastställande av valets utgång äro ombudsmän för valmansförening och 

valförbund berättigade att närvara. 

74 §. 
Från centralnämnden utgående expeditioner underskrivas på nämndens 

vägnar av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. 

9 kap. 

Om besvär över landstin_gsmannaval. 

75 §. 

Vill någon överklaga l ands tingsmannava l, skall han göra det genom 

skriftliga besvär, vilka senast på den fjortonde dagen efter den 9 då 

valets utgång enligt 65 § genom anslag offentliggjordes, före klockan 

tolv på dagen ingivas till l änsstyrelsen. 

76 § . 

Hava besvär över landst ingsma nnava l inkommit, skall länsstyrelsen 

genast infordra de upplysningar och förklaringar 9 v ilka besvären påkalla 9 

och utan dröjsmål meddela utslag i saken. 

77 §. 
Angående offentliggörande av länsstyrelsens utslag och enskild sak

ägares underrättande g ä lle vad i 9 och 11 §§ är stadgat. 

I länsstyre lsens utslag må ändr ing sökas genom besvär hos högsta för-
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10 kap. 

Särskilda stadganden. 

78 §. 

415 

Samtliga utgifter för landstingsmannava l bestridas ur landskapets 

medel. 

79 §. 
Ej må medlem eller ersättare i centralnämnden 9 ej heller landstings

mannakandidat vara ombudsman för valmansförening eller valförbund eller 

deras ombud. 

80 §. 
Är i denna landskapsla g för annat än i 35 § nämnt fall utsatt dag 

helgdag eller infalle r i 2 mom. av sagda paragraf utsatt tid på nyårs-, 

påsk- . eller pingstdag 9 skall första helgfria dag därefter gälla såsom 

för sådant fall bestämd dag. 

81 §· 
Denna landskapslag träder omedelbart i kraft• Genom densamma upphäves 

vallagen för lahdskapet Åland 9 utfärdad den 20 augusti 1924 (23/24), jäm~ 

te däri senare tillkommen ä ndring. 

Har vallängd framlagts, innan denna landskaps lag trätt i kraft, för 

val efter nämnda tidpunkt, skall om fastst ä llande och ändring av val

längd samt besvär över beslut angående denna gälla, vad som i tidigare 

landskapslag är stadgat. 
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