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LAGUTSKOTTE1S betänkande ~ 9/1955 med anledning
av landstingemannen Valter Nordas m.flgs hemställ"·
ningsmotion (m 18/1955) om uppdrag åt landskapsstyrelsen att uppgöra och om möjligt till landstingets höstsession 1955 inkomma till landstinget
med förslag om ändring av vallagen för landskapet
Åland i närmare angivet avseende.
Förenämnda hemställningsmotion, varöver landstinget inbegätt lagutskottets utlåtandet har utskottet behandlat och får f (jr landstinget vörd
samuiast framhålla följande g
Motionen går främst ut på upphävande av § 26 i vallagen för landskapet Åland av den 20 augusti 1924, vilket lagrum lyder& "Valmansförening,
som redan tillhör ett valförbund, kan icke ingå i annat valf örbund. Ej
heller kan förbund ihgås mellan skilda valförbund. 11 I samband härmed föreslås utredning om lämpligheten att i vallagen införa ett stadgande om _
obligatoriska enmanslistor.
Alla de konsekvenser, som ett upphävande av § 26 kommer att medföra,
kan icke överblickas utan grundlig utredning. För sin del anser utskottet, att dessa konsekvenser icke enbart äro av positiv natur, i det att
upphävandet kan komma att befordra splittring till men för sammansltf~
n.ing kring större v·i tala intresseno Bildandet av primära valförbund inom
mindre intressegrupper och uppkomsten av små partier underlättas, men
detta synes icke alltid vara till nytta för landskapet såsom helhet. Ifall det allmänna intresset för valdeltagande därigenom kan stimuleras,
är ju emellertid alltid något vunnet.
Det bör framhållas, att rikets vallag innehåller samma förbud som de,
vilka ingå i § 26~
Utskottet ställer sig tveksamt även till påbudet om obligatoriska enmanslistor, men i anseende till dessa frågors stora vikt och betydelse
föreslår utskottet vördsammast,
att l.c.nd.stinget med bifall till motionärernas anhållan ville uppdraga ät
landskapsstyrelsen att taga under övervägande, huruvida tillräckliga skäl tala
för upphävande av § 26 i vallagen för
landskapet Åland och påbjudande av obligatoriska enmanslistor vid landstingsmannaval samt i sinom tid till l~nds
tinget inkomma med härav måhända betingat
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-2f örsla g till ändring av gällande vallag.

Mariehamn den 17 mars 1955.
På lagutskottets vägnar&
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sekreterare.
Närvarande i utskotteta Jan Erik Eriksson, Nils ~ahlman, August
Johansson, Helge Klingberg och Trygve Johansson (suppleant).

