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LAGUTSKOTTETS betänkande N~ 21/1955 över
landskap 8styrelsens framställning till Ålands
landsting med förslag till landskapslag om
~ 21/1955.
ändring av landskapslagen om kommunala val i
landskapet Ålandc (lli 37/1955)
Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskott ets utlåtande, har utskottet behandlat .. Därvid har utskottet i likhet
med landskapsstyrelsen ansett den föreslagna lagändringen nödvändig,
varför utskottet med smärre redaktionella ändringar i mom. 2 och 3 för
landstinget vördsammast föreslår,
att landstinget ville godkänna lagförslaget
i följande lydelses
L a n d s k a p s l a g
om ändring av landskapslagen om kommunala val i landskapet Åland, utf ärd:-i d. den 4 januari 1946.
I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 4 § i landskapslagen
den 4 januari 1946 om kommunala val i landskapet Åland (6/46), sådant
stadgandet lyder i landskapslagen den 17 maj 1950 (18/50), som följer:

4 §.
För varje röstnin3sområde skall före den 14 juli vallängd upprättas
t!V områdets valnämnd. I vallängden införas enligt åre·ts mantalslängd
samtliga inom röstningsområdet bosatta medlemmar av kommunen, som åtnjuta åländsk hembygdsrätt och före ingången av det löpande året fyllt
21 år$ Är omständighet veterlig, som utesluter någon i längden antecknad person från valrätt, skall därom antecknas vid hans namn i längden.
Valnämnden bör underskriva vallangden.
Är staden Mariehamn indelad i röstningsområden, ankommer det på magistraten att för varje sådant område upprätta erforderlig vallängd.
För övrigt gäller beträffande magistraten vad i §§ 5, 6 och 7 stadgas
om valnämnd.
Vederbörande mantals- eller häradsskrivare skall det år, då val av
fullmäktige verkställas, senast den 28 juni emot stadgad avgift till
Valnämnd översända förteckning över alla i mom, l avsedda personer.
Förteckningen införes på vederbörligen fastställda blanketter.
Vederbörande prästerskap och församlingsföreständare samt mantalsoch häradsskrivare, länsman och stadsfiskal äro skyldiga att lämna valnäm.nd erforderliga upplysningar.
Mariehamn den 18 november 1955 .
På lagutskottets vägnar:
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Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Ni
Dahlman, August Johansson, Helge Klingberg och Trygve Johans
(suppleant) •

