- 76 STOil.A UTSKOTT:E:Ts

bet2.rkand E:

n:r·

I 1968-69

med anl~dning av land··
skap·ssty.c elsens fram stä llning till
Ålai.1 ds landsting med förslag till

20

Nr . . 20/ 1968-69.

ändring a v 7 § 1 ~om. självatyrelselagen för Åland att genom Rege:i: ingens
förso rg feh:·eläggas Riksdag en. (Nr.

10/1969).
Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkai de n r . 19/1968-69 rar däröv er inbeg8.r t stora utskottets utlåtande ~
Efter behandling av ärendet ha:r stora utskottet beslutat omfatta det i lagutskottets ovånnämnda betänka·nde framställda förslaget med följande ändringar:
Enligt 44 § jämförd med 15 § självstyrelselagen äger landstinget
:rätt att väcka initiativ- förutom i ' andra landskapet eriSkild rörande angelägenheter, som hänför sig till rikets lagstiftingsbehö:righet eller filmänna förvaltning - om ändring? förklaring
elle:.. upphävande av stadgandena i sj ä lvslty.:r:elselagen. Landstingets
berö:i_·da initiativrätt förverkligas genom dels lagmotioner 1 dels E::er
hemställnings- resp. finansmotioner

9

vilka p å Regeringens försorg

föreläggas Riksdagen.
Initiativr ä tten kan sålunda av J;andstinget var ier as beroende
på ärendets art och owfattning m.fl. omständigheter. Landskapsstyr elsen har föredragtit att ikläda framställningen formen av
hemställningsmotion,

vilket givetvis i och för s ig äi ett t änk-

bart alternativ.
Stora ut skottet har dock, med · beaktande av att fråga är· om en
enbart för landskapet gä~lande fristående lagstiftningsakt av
begränsad omfattning samt med ett klart och entydigt innehå ll ~
funnit det motiverat föreslå , att föreli..ggande fr arnst:C.~ llning
som i landst·inget behandlas i den fö:.:.' 1.-gstiftning stadgade cirdningen r edan nu skulle av Landsting et slutbehandlas och föreläggas
j

Ri ksdagen såsom en direkt lagmotion. Här igenom kunde en dubbel
behandling av ä rendet i

landsting et undvi ka

och

en b etydelse -

full tidsvinst uppnås.
I överensstämmelse med sj_tt stti.llningstagande har stora utskottet kompletterat framställningens sista stycke med ~tt
dir0kt lagförslag. För tydlighets · skull har framställningens
motivering, som av stora utskottet omfattats i enlighet med lg-

- 77 utskottets betä r,k.ande 9 utskrivits i sin helhe t.
Med hänvisning till det ovan anförda f år :tor a 11tskottet för ty
vör dsamt föresl å 9
.,

.

att Landstinget ville till Re g ei ing en
ingå med en skrivelse av f öljande ly~
delse:
"Till Reger ing en
från Ålands lan d sting.
R.egeringen ha r den 21 februari 1969 · avlå t-it en p:roposi tion
angående ä ndr ing av valrättsåldern och myndighetså ldern (1969
års riksdag nr23).
Sedan 1944 hr rösträttsåldern . sammanfallit med myndighetsålder n 21 år· 9 medan rösträtt i statliga va 1 tidigar e tillkom
den som fyllt 24 å r . På 1940- och 1950 ~ talen förekomflere riks ~
dagsmotioner 9 som syftade till en . sänkning av r ö Gt:cättsåldern till
18 år. Motionerna i fråga blev dock alla förkastade 9 På 1960 - talet har motionerna påvisat hu:r:· den kra ftiga utvecklingen på l.i vet!
alla omr åden inverkat på den ungas kunskaper och mognad. Detta
har ·fö r t ·med sig att de ungas intres ~ e f ör allmä nna fr å goi:· ökat.
Vad särskilt g ä ller IJ'.lyndighetsålde:cn har denna konstater ats
ha stark a nknytning till internationella synpunkte:r:· . Olikhet El!; på
denna :i;unkt rne llan länder 9 som har livlig växelverkan inbörd e s 9
kan leda till konflikter och rättsförluster.
Frå gan har därför en speciellt nordi sk aspekt och Nordiska
Rådet uppmanade även i sin rekommendation nr 31/ 1964 regeringar- .
na att utreda möjligheterna att sänka rösträ ttså lder n och där vid beakta dess samband med myndighetsålde rn ~
Genom ä ndr ing av rike~
kommunallag (FFS 291/68) ha r man
redan inför t 20 ar s ålder som rösträ ttsgi'äns i komm1:lnala va l. j~v en
inom lan dskapet Åland bör man eftersträ va att s a mma r öst r ätts å lde:i::: skall g ä lla för alla politiska val.
I Sver ige genomfördes motsvarande ändr ing ~ce d an 1965 9 i Norg e
1967. I Danma:ck är gränsen fortfarande 21 årj men ä ndring fö:c beTedes. På Island är rösträtts- och my:ndighetsålde:rn redan 19 68
sänk t till 20 år .

-

(0

-

Som nämnts föreslås fhl-r Finlands del e11 sänkning både av rösträ ttså~dern i statliga val och av m:Vndighetsålderntill 20 åL . I
den förenämnda propositionen är rösträtt::åldern fö r l a ndsting s val
enligt 7 § 1 mom. självs tyrelselagen för Åland av den 28 december 1951 (FFS 670/51) icke av regeringen föreslgen till ändring
1lands landsting _tillkommer enligt 15 § självsty::celselagen för
Åland r ä tt att väcka initiativ i sådan till landskapet enskilt
hörande angelägenhet 9 varom nu ar fråga 9 att genom Regeringens.
försorg föreläggas B.iksdagen.
Då Ålands landsting anser att åldersgränsen för röst::cä tt i
landstingsval bör överensstämma med den för kommunala val numera
allmänt omfattade å ldersgrä nsen om 20 år- 9 villcen även torde bli
lagfäst ·för statliga val bch såsom civilrättslig myndighetså lder,
föreslår Jandstinget v8rdsamt att Regeringen ville förel ägga
Riksdagen till antagande nedanstående
L a g

· .....

angående ändring av självstyrelseia~ en för Åland.
I enlighet med Riksdagens beslut tillkommet på sätt i 67 §
riksdagsordningen stadgas 9 ändras med Ålands landstfu.gs _bifall
7 § 1 mom. självstyrelseligen för Åland av den 28 december 19 51
(670/51) så som följer:
7

§.

Landstingets medlemmar väljas genom omedelbara· 9 pr oportionella
och hemliga val . Rösträtten vid dessa val skäll vaD allmän och
lika fö:r:· mä n och kvinnor 1 vilka före valåret fyllt tjugu år .
Mar E.1arnn

1

den
På Ja nd stingets vägnar:
Th. Eriksson
· talman

Eliel Persson
vicetalman
Mariehamn den 19

~1

Val ter Nor das
vicetalman

rmrs

1969
På stora utskottets vägnar:
Er ik Rast
Albin Johansson
ordförande
sekretera~e
När varande i utsk ottet:ordföranden Albin Johansson 1 Viceordföranden ,
Alarik Häggblom , ledamöterna Gustav Adolf Boman 1 Olof .M. Jansson,
Sven Friber g, Carl Karlsson, Börje Hagström, Georg Wideman, Sven
Lembertoch Erik Lundqvist.

