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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 32/1973-7 4ued anledning av landskapsstyrelsens
frruJställning till Landstinget Ded förslag till
l)landskapslag angående ändring av
4 och 5 §§ landstingsordningen för landskapet Åland,
2)landskapslag angående ändring av 14
och 15 § § lm1 dskapslagen OD korJDunalförval tnine; i landskouuunerna i landskapet
Åland,
3)1a:Gdskapslag ane;ående ändring av 11
och 12 §§ landskapslagen OD koD1:.mnalförval tnints i IIariehauns stad? och
4) lands~..:apslag angående iindring av 9
och 10 §§ landskapslagen on landstingsval
och kouuunalval.
LandstinGet har inbeg8.rt lagutskottets utliitande över ovanni.i.1:.mda
frauställnine;. Med anledning hti.rav får utskottet? soD i :irendet hört
lac;berednine;schefen Sune Carlssoni vördsaut anföra följande.
Lagutskottet 5 soJ.J. behandlat frcu st::Hlnine;en har enhälligt gått in
för den principen att rös trä ttsö.ldern bör vara densaur1a både vid landstinc;sval och IcmJDunal val. Dels wåste en uinluiålder vid alla val före~
korn~ia? dels förrcittas både landstings- och konmnal valen vid sauua
tillfiille En principiel..l och juridisk bedöuning kom.ier att llt:;ga till
grund för var denna niniuiålder lö..gt:;s 9 nedan praktiska och även de1110kratiska h:insynstagande bör vara ave;örande så att åtskillnad vid röstrti ttens utövande vid saI.ltida representatl va val ej orJoti vera t införes.
Härj.=tIJte kan oklarhet wenlic;t lJåverka valintresset.
Utskottet har c1iirj1:iute i princip intagit den ståndpunkten att röstrt~ ttsåldern och valbarhetsäldern borde vara densa1na. Av hi:ivd har denna
ålder varit upp:nädd uyndie; ålder.
I föreligc;ande fall har dock utskottet rJed beaktande av de tillstötta
ko:wplikationern8, av lac;stiftnincs~1ässig natur stannat för att i enlic:.;het ued fra1.Jstiill11inc.;,ens förslae; och i avvaktan på att uyndighetsålderr::
siinks till 18 år röstrii ttst\,ldern vid ifr2 e;avarande val skall vara 18
Lledan valbarhetsåldern bibehLHls vid 20 år.
Euedan rösträttsåldern vid landstinesval re[S'leras { självstyrelselaE;ens 7 § 9 har utskottet funnit det erforderligt och Dotiverat att
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-2till detta betänkande foga en s2dan kläD? att sji:i.lvstyrelselagens sagda
7 § i lag1Jotio11 till Riksdagen Då tte ändras i berört hänseende. Utskottet bedöuer åtgärden vara av så brådskande natur? att den borde vidtagas separat från de redan i riksdae:;en .anhängiga förslagen till ändring
av självstyrelselagen.
Utskottet har slutligen beslutat föreslå förtydliganden i frausttUlni11gen uot balq~rund av ovan anförda enhetliga principer Ded första
tilli.iupning vid ordinarie landstingsval och koni:.rnnal val år 1975
Detaljuotiveringo
Första lagförsl~ets 5 § ~ Utskottet föreslår att i paragrafens 1 LlOlL
tydligt anges att valbarheten förutou annat är beroende av uppnådd 20
års ålder på Dotsvarande sätt sow i koD11unallagarnao
Fjö.rq,,e _lagförsla_g_ets sluj:stadp;ande: Utskottet föreslår att slutstadgandet uttryckli~en avser första tilläupning vid ordinarie landstingsval och koi-munal val 5.r 1975.
Hed hänvisnine; till det anförda fiir utskottet vördsa1Jt föreslå
att Landstinget ~åtte antaga lagförslagen ued följande ändringar~
Lcndskapslag
angående Qndring av 4 och 5 §§ landstingsordningen för landskapet Åland.
o

5 §.
Valbar till landstingsnan Ur envar röstberiittigad sou vid valårets
in~g_ång upp:p_§. tt 20 års t_ Q-.Q.er och so11 ej står under föruynderskap o

L a n d s k a p s 1 a g
angående i:indrinc; av 14 och 15 §§ landskapsl2gen
i landskowlJm1erna i landskapet Aland.
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k01.1Lmnalf örval tnine;
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Val bar till koi:.i:i.1unala förtro ndeuppd.rag ti.r 9 såvitt däroo icke ti.r
s~rskilt stadgat envar i kou1unen bosatt person, soo vid valårets ingång uppnått 20 års ålder och son enlic;t 14- § tillkooDer rösträtt och
so1~:,, ej står unde,r föruynderskap.

L a rr d s k a p s 1 a g
angäende tindring av 9 och lu § § landskapslac:;en
kouwlmal val.
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- 3Denn a l a g tilläopas f örs ta gäne en vid det ordinarie landstin gsva l
1 och de korn:.m nal val soo förrö.. ttas å r 1975 .
Sa.Llt

a tt Landstin get 1:iåt t e t ill höstsessio nen he ~ stö.. lla oo att landskapsstyrelsen
inkomo er oed förslag till s å dan ändri n B
av 7 § 1 oon . sj ä lvstyrelselagen för
Åland att rösträ ttså ldern vid landstin gs valen blir 18 ä r för envar person 9 soo
vid v a l å rets in gång uppn å tt s agda å lder .
Marie hai:m 9 den 2 septeDber 197 4.
På

i\Tö.rvarande i Utskottet ~ ordfrand en Dahlu an (delvis) 9 vic e ordfö ran den
Olof Jan sson s ant ledarJöt erna Bengtz 9 Salmfo och Sundbloo.

