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LAGUTSKOTTETS betänkande ~;g 5/1954 med. an
ledning av 1) landskap$styrelsens framställ 

ning t~ll Ålands landsting (m 5/1954) och 
2) landstingsman Evald Häggbloms lagmotion 
(m 12/1954) med förslag om antagande av 
landskapslag angående ändring av landstings 
ordningen för landskapet Åland, utfärdad 

den 14 mars 1951. 
Förenämnda framställning och lagmotion, över vilka landstinget in-

begärt lagutskottets utlåtande; har utskottet behandlat tillsammans 
och därvid funnit, att de föreslagna ändringarna och tilläggen äro 
påkallade. Utskottet har d~rf ör om.fattat förslagen, dock sålunda att · I 

9rdet "valfri den" i § 4 punkt 4) av landskapsstyrelsens framställning I 1 

utbytts mot ordet "valfriheten", vilket ord bättre täcker stadgandets 

innebörd. 
Utskottet får därför för landstinget vördsammast föreslå, 

att landstinget ville antaga nedan
stående 

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

angående ändring av Ålands landstings bes:Lut om antagande av Lands~ 

tingsordning för landskapet land, utfärdat den 14 mars 1951. 
I enlighet med Ålands landsting beslut stadgas, att 4 och 59.§§ 

i Ålands landstings beslut om antagande av Landstingsordning för land

skapet Åland, utfärdat den 14 mars 1951 (14/51), skola erhålla följan
de ändrade lydelse: 

4 §. 
Valberättigad är envar man eller kvinna, som före valåret fyllt 

tjugoett år och innehar åländsk hembygdsrätt o 
Valrätt tillkommer dock ej 
1) den, som står under förmynderskap; 
2) den, som för lösdriveri dömts till allmänt arbete eller tvångs- , 

arbete, ända till utgången av tredje året från det, då han från ar -
betsanstalten eller tvångsarbetet frigavs; 

3) den, som dömts förlust:Pg-CW1.~lrätt eller medborgerligt förtroen
de eller förklarats ovärdig·~~tt ' nyttjas i landets tjänst eller att 

föra annans talan, vare sig domen är slutlig eller ej; samt 
4.) den, som övertygats att vid landstingsmannaval hava köpt eller 

sålt röst eller gjort försök därtill eller på flere än ett ställe av
givit sin röst eller genom vä ld eller hot stört :Y§lfriheten, ända 



- -

till utgången av det sjätte kalenderåret efter det, då slutlig 
saken gavs. 

§ 59., 

Landstingets beslut om antagande av landskapslag insändes ti 
Republikens President av landstingets talman, varoili landshövdin 
bör underrättas. 

Lag samma vare beträffande utlåtanden och beslut, vilka utgö 
svar på presidentens framställningar och meddelanden, ävensom a 

landstinget antagna motioner, avsedda att föreläggas riksdagen." 
Mariehamn den 10 mars 1954. 

På lagutskottets~nar: 

JkLMAclU JMaMJtUJµ.,r 
Herman liJiattsson. · 

• • 
~arande i utskottet: Herman Mattsson, ordförande, Jan Erik 

son, Paul Påvals, Eliel Persson och Gösta Nordman. " 


