
STORA UTSKOTTETS b t 1. 
e 0.likande m 21/l anledning av Åland 1 = 958 med 

s andskapaat l ställning till Åland 
1 

Yre ses fram-
s andsting m 6/1 8 förslag till landsk 

1 
= 95 med 

apa ag om ko 
landskapet Åland. mmunala val i 

. et som fått mottaga lagutskottet ... ast~ng ' 8 1 arendet av · 
LeJl har däröver inbegi!rt stora utskottets Utlät givna be-

.,..,ll'ande' . d .. d ande. 
t~w tskottet har vi aren ets behandling omf tt 

stora. u .. . . a at de av land-
tyrelsen och lagutskottet moJliggjorda listtyPerna såsom s~ner-

9itaP88 . liga för våra förhållanden. " .. . en läI!lP . 
ilg å har principen om gemensam valdag för kommun 

1 LikS.S a - och lands-
1 omfattats av utskottet, även om valen till e b" . . 

·ngsva. n orJan inte, 
Il "ndring av lagen om landstingsmannaval, kunna bli samtid . .. 
utan a . . iga, enar ttet ansett det vara viktigt att valen förrättas i sept b må 
utskO . .. . .. em er -

Utskottet kommer att i forslag till sarskild kläm hemställ h n~· . . a os 
iandskapsstyrelsen om att till landstinget inkomma med framställning 

~~dring av landskapslagen om landstingsmannaval så att båda valen om c;i.o• 

bli samtidiga i september månad. Valdagen borde inte förläggas till 

en söndag utan har utskottet stannat för den första lördagen i måna
den· såsom lämpligast. Vid framflyttande av valdagen till september 

har utskottet övervägt att tiden mellan valförberedelserna och valdagen 
är tillräckligt lång. Poströstningen förutsätter att rätt mycket tid 

reserveras för valet, men utskottet anser det oaktat att den i ändrings
förslaget anslagna tiden är tillräcklig. 

Med anledning av den diskussion, som fördes i landstinget den 24 

november, föreslår utskottet att lagförslagets rubrik skulle ändras 
så att "i landskapet Åland" utgår. 

Utskottet har med anledning av lagförslaget och de däri föreslagna 
ändringarna hört landskapssekreteraren Rolf Sundman och beträffande 

särskilda paragrafer länsrådet Ruben Kalm och landskapsst yrelseledamo
ten Alarik Hägg blom. 

De enskilda paragrafer i förslaget vid vilka utskottet ansett sig 
ha skäl att uppehålla sig framgå ur det följande· 

1 
§. Vad tidpunkten för valet beträffar anser utskot t et att okto

ber månad såväl ur skärgårdsbefolkningens som jordbrukets synpunkt 

lcke är den lämpligaste för valet• Fördelaktigare vore börj an av sep

tember lliånad' Det förefinnes knappast skäl att draga ut på valförrätt 
~J.ngen till två dagar' utan en dag är full t t i l lräcklig ' vilken dock 
inte borde ''ara den första lör dagen i september v söndag. Utskottet ans er 

--·-=-' 
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.. ligast • 

J.a.IllP f" 1 t t · e.ta. Det i ors age s ipulerade s'"tt .. 
1 ~ §. a et for bild 

l.1 enom att i gemensam skrivelse .. ande av Valmans-
i!lg g . ·.. gora anhållan 

foren kandidatlista forefaller icke 1.. 
1

. om offentliggö-
av .. amp igt • Utskott 

ta.Ilde annat för den losning saken fått . å .. . et har förden-
11 s~ i s Val rikets k 

sietl iandskapslagen om landstingsmannav 
1 

°mmunala val-sorn a • 
1a.& § utskottet, som i denna fråga hört 

1 20 • andskapsstyrel l 
. H··ggblom, anser att kandidat inte bo d få .. se edamoten 

rlk a . r e Uppf oras å pJa. emedan man i annat fall på sätt 
0 

h . P mera än 
1ista, . . c vis skulle vilseleda en .. tande, som bi bringats uppfattningen att h .. 

n ros .. . ans ro st skulle t . 11-ae den han rostat på, utan att bidraga till . 
1 

1 
fa.lla. .. . .. . inva av person' som 

. te alls tankt sig• M.an kan harvid förfara på l "k .. 
ha.n ln .. o i a satt, men 

andet bor vara . enkelt. Man skulle gärna se att k . 
förfar . . andidaten finge . på vilken lista han vill kvarstå Denna rätt .

11 välJB . .. ' vi utskottet med-
.,. såtillvida att 1 mom. lamnas oförändrat, medan någon rätt att f-

~:r den 8 juni välja lista icke medgives. Valmansförenings rätt at/ 

stryka kandidat och sätta annan i stället kan också leda till förv.eck

lingar och manipulationer bl .a • till att samma kandid:a.t kunde insättas 

på nere listor och förfarandet inte Skulle giva rum för ,ändring genom 

insättande av utbyteskandidat i så sent skede. Lottning är d~rför att 

föredraga framför att låta kandidaten eller ombudsmannen välja .lista 

efter den 8 juni. Cen tralnämnd€n skulle övervaka att kandidat .f.Yarstår 
på endast en lista. 

21 §. En av motiveringen till föregående paragraf betingad ~nd~ 
ring av mom. 2 har företagits. 

22 §. Paragrafen bör förtydligas så att det framgår att v~lmans~ 
förening besluter om ingående av valförbund, emedan lagutskot,t .e·t fö.re
slagi t en sådan stilisering att ombudsman icke utan vidare är befull-

mäktigad att ingå valförbund. Paragrafens omredigering motsvarar la-
gen om landstingsmannaval. 

25 §. Medlem eller ersättare i centralnämnd får icke vara ombuds
man för valmansförening eller valförbund, ej heller ombud för dem. 

Stadgandet i 2 mom. synes avse att samma hinder förefinnes för ombuds

mans ersättare endast då denne trätt i funktion. Enligt utskottets upp

fattning bör redan den omständigheten att person utsetts till ersättare ut .. 
gora dylikt hinder. ~ 

26 
§, Utskottet har observerat att rikets kommunala vallag förut

sätter betydligt färre centralnämndssammanträden än nu ifrågavarande ' 
lagförslag, men har icke ansett sig böra göra nägot ändringsförslag, 

.. 
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t nu föredragna förfarandet .. 

n de overensstämmer mea ,~eda iandstingsmannaval. landskape-
l~en om Beträffande förslaget att cent 

1 
.. 

8 § • ra namnden k 
2 f n angivna fall förklara de Uppst"ll s Ulle uti de i 

re. e a da kana . d 
parag t tagit del av länsrådet Ruben K 

1 
1 aterna valda har 

tte . a ms Uppfatt . 
tltslC

0 

t att en kommun skulle få sina 
1 

d .. ning att det är 
tivera e amoter tidi 

o!JlO är detta kunde åstadkomma oreda . b . . gare valda än 
e., en l esvärsrätte .. eJldr tt även i detta fall de uppställda k . n, Lansrådet 

äg a .. and1daterna skull .. ~s lda vid det sammantrade, som avses i 
54 

E-. • e forkla-
va ~· Däremot sk ll ras .. den genast underrätta kommunalstyrel u e cen-

1ne.mn sen om att nå .. tre. . inte kommer att äga rum. gon Valfor-"ttn1ng 
ra kottet anser att paragrafen bör .. d 

uts an ras i enlighet med detta utlåtande. 

Ska''l torde dock f örefinnas att kungöra inställ. a· t 
an e av valf örrättningen. 

Landskapssekreteraren har förklarat sig omfatta ändringsförslaget, 

I samråd med lagutskottet har stora utskottet konstaterat att sti
liseringen i andra meningen i 28 § 4 mom, "Har blott en lista inläm

nats" o 's 'v • skuLe kunna tolkas så' att om tvenne listor inlämnats och 
den ena icke blivit godkänd samt den återstående upptager t .ex, en 
kandidat mera än antalet fullmäktige i kommunen, val dä borde ske, 

stora utskottet har ändrat stiliseringen till följande: "Finnes blott 
en godkänd lista upptagande fle~a namn" o.s.v. 

§ 31, Som bekant ha många valnämnder inte utnyttjat möjligheterna 
att göra avbrott i valförrättningen och ä andra sidan kan · ett avbrott 

vålla röstande omak, då de ha svårt att hålla reda på tiden för avbrot
tet. Utskottet föreslår därför att avbrott inte skulle äga rum, var

till skäl så mycket mindre förefinnes, som röstningen är avsedd att 

försiggå på en enda dag. Däremot anser utskottet att röstningen borde 
fortgå ända till klockan tjugoett. 

32 §. Sista meningen har uteslutits på grund av ändringar av före
gående paragraf • 

41 och 44 §§ ha ändrats av samma orsak• 

42 §, ~tskottet har diskuterat huruvida rösträkning borde ske i 

Valnärnnden eller inte varvid majoriteten dock omfattat lagutskott~ts 
" ' 
illldringsförslag, . . f 

Föreslås att justeringsutskottet avlägsnar parentestecknet i mom. 2. 

45 § · f" ening med de korta av-• Den ställvis glesa postgången 1 or . .. .. 
stånden i Våra små kommuner motiverar att valhandlingarna overlamnas 
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t till centralnämnden av Valnämndernas 

0ifB~ Ombud t Utan anli tande av 
post•\ 2 ino!ll har ändrats för att överensstämma med 

4
6 

2 angående poströstning på Valdagen. stadgandet i 48 rnorn. 1 h " .. t 
9 § • I mom • ar ros eedel" Utbytts mo " 

47 1 f"' 1 t Valsedel" · .. e med i ag ors aget i övrigt an .. d i overens-}11111nels van beteckni st.,.-- § Oberoende av stadgandet i § 
68 

ng • 
48 • .• · anser utskottet d . göra en andri.ng, som betingas av f" 

1 
et motiverat 

här or äggandet 
e.tt daD' Poststämpeln skulle nätnligen i d f. 

1 
av valdagen till 

1ör "'t:>' e esta fall bl· å 
eri inlämnandet skedde pä söndagen v f" i m ndagens 

n om ' ar or det torde .. 
ii

11
e tt tillåta e.tt försändelsen posta f" .. vara lamp-

. ast a .. s 0 rsta sockenda • llg § Paragrafen har fortydligats bet "ff .. g 
51 • .. . . ra ande fol'V'aringen av val-tdragen och hanvisningen ändrats l~dsU .. . . • 

5 § En and ring, motiverad av principen 
0 

tt k . 
5 • . m a and1dat kan före-endast på en lista, har företagits }{o!llma . .. • 
56 9. sista momentet andras som följd av att kandidat kan ingå på 

St en lista. De två sista meningarna utgå enda • 

59 9 • Paragraf en har omstiliserats emedan första och sista momentet 
innebar en upprepning. 

60 § bortfa.l. ler som följd av ändringen av 41 §. 

61 §ändras .av samma orsak och får i stora utskottets redigering 

paragrafn1lIIllllern 60 • I ut sko-t te t s redigering har tillagts "jämföra lsetal", 
då uttrycket "slutligt röstetal" inte täcker vad landskapsstyrelsen 
avsett. 

Omparagrafering av §§ 61-73 har företagits och hänvisningarna i 64 
och 7.2 ~§ ha ändrats. 

Med anledning härav får stora utskottet vördsamt föreslå 

1. att Landstinget måtte antaga följande 
L a n d s k a p s 1 a g 

om kommunala val. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 kap • 

.Q!n tiden för val, röstningsområden och valmyndigheter. 

1 §. 
Ordinarie val av kommunernas fullmäktige s~all förrättas den första f 

l" 'lk t tiden av tre år från ordagen i september månad det år, . under vi e . 

s . .. å åvi tt för i 28 § 4 mom • enaste ordinarie kommunalval t1llandag r, s 
n" 
amnt fall icke annorlunda stadgas• 

.... 
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f ··rrättande av fyllnadsva1 stadg . 

()I!l o as i 66 § ··rrättning skall bringas kommun • 
1f o . ens medle . va. ··tt som kommunala t1llkännagi v d . mmar t111 känned 

a sa .. an en l kom om på ~e.tnJ!l :.:"'l1agivandet skola namnas tiden f" mu.nen offentliggör 
· 1J.kt:lo-L..... or Valet . as• r tJ. . östningsområden samt röstning t" ' 1ndelningen av k 11 

J. r sa allena. om-111\l!le 2-3 §§ 

ss lagutskottets 
förslag, 

2 kap, 

~ valläng<L_ 

4-14 §§ 

ss lagutskottets förslag, 
15 §. 

a röstberättigade medlemmar av kommun 
H•V en genom en av d d ad skrift sammanslutit sig för Visst k em un er-

1ecl<D ommunalval samt i skriften .. t den eller de personer, om vilkas VälJ' d d 
näJn!l . .. . an e e enats, vare sådan 1 ansfören1ng beratt1gad att hos centralnämnd 
va J11 • • en anhålla, att före-. ens kand1datl1sta offentliggöres och infö . 
n1ng . .. res l sammanställningen 

kandidatlistorna for valet, På kandidatlista må k d'd t 
av an i a ernas antal 
icke uppgå till mer än en tredjedel av antalet medlemmar i valmansfö-

reningen, ej heller ~verstiga antalet fullmäktige, som skola väljas, 
med mer än hälften. 

Samma person må ej underteckna flere än en i 1 mom. nämnd skrift. 
1 

annat fall skall centralnämnden från samtliga skrifter som ogiltig 
avlägsna hans underskrift. 

Kandidat må icke vara medlem av sin valmansförening, 

16-19 §§ 

ss lagutskottets förslag, 
20 §, 

Har en persons namn upptagits på flera än en kandidatlista, äger 

han rätt att få sitt namn avlägsnat från alla listor utom en, likväl 

icke från lista, där han samtyckt till att vara valmansföreningens 
kandidat. 

Finaer centralnämnden vid sammanträdet den 11 juni att kandidat då 

förekommer på flera än en kandidatlista äger den. genom lottning, av-1" 
agsna kandidatens namn från alla listor utom en• 

21 §, 
Yrkande' som avses i 20 § 1 mom • skall frams tällas skriftligen hos 

centralnämnden senast den 8 juni före klockan tolv• . 

~eddelande om ändring av valmansförenings kandidatlista i det uti 

f 
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vsedda fallet skall av ombudsman skriftligen tillställas· 
1 

2 
tilotil• a senast den 11 juni före klockan tolv. 

9 § ä.II11'1aen 2 2 § • 
i tt'g.J.tl 
ceil ...,~ eller flere valmarisföre~ing~r samverka med varandra för 

V':iJ.jB- t e rätt att sammansluta sig till ett valförbund. 

t, ä,ge d IJ1Jllanslutning böra de i valförbunået ingående valmans-
ele dan sa 

1 ()Jll så s ombudsmän psrsonligen eller genom befullmäktigade om-

. eri:irig"a.rna.·· la.n hos centralnämnden. 
fbt' . a.nrna. .• 

d gbra. d antalet av ett valforbunds kandidater må vara högst 
111.1 iag a 

se.!1JIIla.n tort som det antal fullmäktige, vilka skola utses vid 
1t så s 

dtlbbe 

l et• 23-24 §§ -ve 
ss lagutskottets förslag. 

25 §. 
ersättare i centralnämnden må icke vara ombudsman för 

eller valförbund eller deras ombud, 
rrfedleIIl eller 

sförening 
vralrnan ombudsman är stadgat gäller även för hans ersättare. 

Vad OIIl 
4 kap. 

Om centralnämnds förberedande åtgärder för valet. 

26-27 §§ 
ss lagutskottets förslag. 

28 §. 
Vid sammanträde den 8 juni handläggas ansökningar, som avse i 20 § 

1 
mom. nämnd ändring i valmansförenings kandidatlista. Innan ärendet 

upptages till slutlig prövning, skall valmansföreningens ombudsman be

redas tillfälle att däri bli va hörd. Likaledes upptagas vid samma 

sammanträde till behandling de i 18 § avsedda ansökningar, vilka utan 

sökandens förskyllan inkommit försenade. 

Har i fall som i 27 § 2 mom. sagts, valmansförening ånyo inlämnat 

h~dlingarna, behörigen rättade, skola dessa före4ragas och granskas 

den 11 juni varefter i 20 § 2 mom. nämnd lottdragning äger rum. Veder

börande valmansförenings ombudsman bör beredas tillfälle att närvara 

vid lottdragningen • 

Centralnämnden skall härefter sammanställa kandidatlistorna i 

nummerföljd på samma sida av ett blad och avskilda från varandra genom 

~Ydliga linjer . Denna förberedande sammanställning mångfaldigas och 
over .. 

.. sandes utan dröjsmål till ombudsmännen för valmansföreningarna • 

h 
.. Ar antalet kandidater i de för valet godkända kandidatlistorna 
ogst lika stort som antalet fullmäktige, som skola utses, eller har 

f 
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didatlista inlämnats, verkställe . k .. . 

I1 :Kall .. .. s ic e sarsk1ld valför-
ott e tan centralnamnden forklarar Vid sam t .. 

~l ·pg, u .. man rade, som enligt 
~tt!ll. 1 hållas' de uppstallda kandidaterna vald F. 

f l{a.1 a • innes blott en 
4 § s . ta upptagande flere namn än antalet f 

1 
.. . 

5 ~'l'ld llS ' . .. u lmakt1ge' som skola 
odlC~· es vid samma sammantrade föreskrivet t 

g . uts . . . an al valda till full-~lJa.s' . aen ordning de bl1 vit uppställda på 1 . t 1 
. e l . is an, medan återståen-

!j.lttl.g ter förklaras valda till ersättare I d 
Jll a.!ldida .. .. .. . • essa fall förfalla vi-
de It .. aer for valforrattningen. Om valförr"tt . . 

ätgar a ningens inställande 
dare tralnämnden omedelbart underrätta kommun 1 t 

1 ceI1 . .. a s yrelsen och kun-
slCe.1 m om kommunala tillkannagivanden i kommunen .. t d 

så so ar s a gat • 
göra mmanlagda antalet uppställda kandidater mind .. 

Ät sa re an antalet full-
som skola väljas, minskat med en fJ'ärdedel k 

11 .. tige, .. . , s a central-
!Ilfi}{ anmäla harom till landskapsstyrelsen som f" d 

"UJ!laen ' oror nar om verk-
nat"llande av fyllnadsval såsom i 66 § stadgas• De valda skola dock 
s a d f" f 

"va sina uppdrag re an ore yllnadsvalet, om de uppgå till beslututo 
t antal. 

f ÖT 
29-30 §§ 

ss lagutskottets förslag. 

5 kap. 

Om valförrättning. 

31 §. 
Valförrättningen begynner i varje röstningsområde klockan nio samt 

fortgår till klockan tjugoett. 

32 §. 
På valnämnden a.nkommer att vidtaga alla för förrättningen erfor

derliga anordningar och anställa nödigt antal val bi t räden. 

Särskilt skola sådana åtgärder vara vidtagna att icke någon må 

utfå valsedel, innan han befunnits valberättigad, så ock att valman 

har tillfälle att under fullt bevarande av valhemligheten i sin valse

del utmärka huru han röstar och att nödiga tillbehör härför och val
skärmar finnas att tillgå. 

Nämnden skall ock ombesörja, att tillräckligt rymlig plats invid 

valrummet finnes anvisad för de valmän, vilka avvakta sin tur att in

komma i detsamma och att denna plats stänges vid klockslag, då val
förrättningen skall avslutas. 

33-40 §§ f 

ss lagutskottets förslag. 

41 §. 
Innan röstningen förklaras avslutad, skola alla f öre det i sådant 

.. . 
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tillstädeskomna valma"n 

42-43 §§ 

ss lagutskottets förslag. 
44 §. 

äga rätt att 

1förrättningen föres av en medlem av valnä d 
Vid va dagen för förrättningen de nä mn en protokoll, 

tages ' rvarande medle 
ti upP av nämnden utsedda val biträdena kl k mmarna av 

"g l'lt de .. . .. ' oc slagen, dä förrätt-
~de .. . de och rostningen forklarades aval t d 

Il borJ 8 
.. u a ' antalet avgivna 

oillgel'l och personer, som utovat rösträtt samt t . d 
dlat' . .. . ' l en då i 42 § 

"glSe lag fbraeglats. Det darv1d begagnade . .11 da. oms sig1 et avtryckes i 
Il~ }{011et. 
prot

0 
val.nämnden avlämnade vallängdsutdrag skola fogas 

Till till proto-

11et• t 
kO förrättningen avslu a med protokollets uppläsande och antecknande 

nämndens ordförande, att protokollet är rikti'gt ft äl'i av . , vare er pro-
d 11et insättes i omslag med påskrift' ställd till centralnämnden 
tokO . . . å d t .. . • 

Närmare anvisningar ang en e pro okollfor1ngen meddelas av landskaps-

tyrelsen, som även fastställer protokollsformulär. Tryckta blanketter 
8 

1 rotokollet tillhandahålles valnämnden genom centralnämnden 
tiI p § • 

45 f1 

Valnämndens ordförande eller viceordförande och en annan medlem 

skola efter förrättningens slut ofördröjligen till centralnämnden in-

lämna de i 42 § nämnda valsedlarna samt valprotokollet, vardera under I 
sitt omslag• . I 

6 kap. 

Om röstning i vissa fall • 
. : 

46 §. 
Röstberättigad, som vårdas i sjukh~s eller på sjukavdelning i kommu

nalhem inom landskapet, dock ej patient på sinnessjukhus, må på val

dagen utöva sin rösträtt genom förmedling av posten på sätt i 4etta 
kapitel stadgas. 

Röstberättigad, som på valdagen vistas utom landskapet eller i 

kommun, där valförrättning icke äger. rum på grund av stadganaet i 

2~ § 4 mom. eller som för tjänst eller yrkesutövning icke kan utöva 
sin rösträtt pä valdagen, må före eller på valdagen utöva sin rösträtt f 

genom postens förmedling' på sätt i detta kapitel stadgas' 

47 §. 
För att kunna utöva sin rösträtt skall den röstande anskaffa i 
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lh~ndlingar, ifylla sin valsedel ~ . 
va ~ ' s~som i 39 § är t 

.... rtde. 1. valkuvertet,, som han försegla På .. sag ' 
§ oe:~- den .. .. r • vallangdsutd 

14 . se:tta. ··ger han på darfor reserverad plats ant k ra-
i- J.tl · da a .. .. ec na orsaken 
ocll ~:f~psJ. tövar sin rostratt genom postens förmedl. . 

s :i. e.n u .. ing, tidpunk-
det tt 11 orten samt bekrafta detta med sin nin . 
ri l e. . te1S 9 na teckning 
til ll v:i.s tövar sin rösträtt inom lsndskapet 'd .. ' 

oc som u me stod av 46 § 
teli llfle.J'l' å ort utom landskapet i riket eller i å ve. 11er P ' n got av de 

,, e länderna, eller ombord på fartyg med h . 
JlloJ!I diska . . . i emort i något av 

2 e. riot 1 .. nderna, bor til se' att två trovärdiga , 
~dt' . kS. a personer på val-

!lotd:i.5 ts frånsida bestyrka riktigheten av hans t . 
de dra.ge namn e ckning , 
·~O'asut . J·ämväl anteckna yrke och boningsort 
l~~ bbra • 
·tt!lena. m utövar rösträtt annorstäde!3 utomländs ä . d . 

~i a.n1 so . .. n i e nordiska 
va.llll skall låta finsk konsular myndighet eller notarius publicus 

1a,naern;' intyga på vallängdsutdragets frånsida, med angivande av dag 

på orte för intygets meddelande' att han egenhändigt undertecknat i 

0cb ort ....... ,.,da bekräftelse. 
nal.W• 

1111orn• 48 ~, 

. g enligt 46 § 1 mom. skall ske på valdagen och försändelsen Rostnin . .. 
nast fölJande sockendag. 

ostas se . . . 
P Röstning enligt 46 ~ 2 mom. får ske tidigast på trettionde dagen 
.. e valet, Försändelsen skall överlämnas till befordran med posten 

for t valdagen, likväl ej senare än att den kan beräknas ankomm~ till senas 
talnämnden senast den fjortonde dagen efter valet. cen r 

49-50 §~ 
ss lagutskottets förslag. 

51 §. 
Valförsändelserna öppnas vid centralnämndens sammanträde den fem

tonde dagen efter valet. Sedan enligt 50 ~ ogiltiga försändelser lagts 

åt sidan, inläggas samtliga valkuvert i en urna, varvid vallängdsut

dragen avskiljas och insättas i skilt omslag. Då samtliga valförsändel

ser öppnats·, antecknas antalet godkända och kasserade valförsändelser 

i protokollet. Härefter tömmes urnan och öppnas valkuverten och förfa

res med valsedlarna såsom i 54-63 §~ är stadgat• 

7 kap, 
Om rösträkning och fastställande av valresultatet. 

52-54 §§ 

ss lagutskottets förslag. 

55 §. 
Vid rö t .. 

s rakningen förfares pä följande sätt: 

I 
• I 

f 

- ~ - -at0i 
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didats röstetal bestämmes genom sammanräkning 
t' }{e.:ri som utmärkts med k d av de ~tlv-g. dlar' an idatens nummer• 

i) d@. "'g.1se d
1
. datlistas röstetal bestämmes genom .. . jj.tl }{a.n sammanräkning av 

0
01' -a-

0
v-g.t' 

1
. stans alla kandidater. 

~ z) p fÖt' ). ... e,J.etl iförbunds röstetal bestämmes genom samma :..:k . te v • va. nr1:1. ning av 
f8S ) ve.tJ 8 "t' valförbundets alla kandidatlistor 1 

3 te.J.etl fo som vid valet erhållit röster 1.cke lb .. ete ai.da.t' .. . ' va ar, skall av-
fo 'fi;t lt~ t 1i.l<:väl gälla for den kandidatlista och det valförbund, ·e0m 

ros .. ·veo tillhor • 
g> . de.tell 56 § • 
l'~dJ. t tällandet av valresul tatet förfär;es på'' följande sätt: 

~;d ::;:aterna på samma ,k~µdid;,_tlista upptii,oknas i ordiling9följd 
J.) IC 1a.nde röstetal, varpå dem till.delas jämför.elsetal sålunda, att 
r f e.l t · 11 · · · f.. 1 efte }{andidaten 1 Jam ore setal erhåller listans hela röste-
forsta .. . . den a,ndra halften, den tredJe tredJedelen, den fjärde fjärdedelen 

1•1• ~·:iaa,re• Kandidater som icke tillhöra valförbund, ha så erhållit 

o~h 5 iutliga jämförelsetal. 
sJ.na. 5 De kandidater, vilka tillhöra samma valförbund, upptecknas här-

z) dnade efter storleken av deras jämförelsetal sålunda, att den 
fter or e .. ta jämförelsetalet ställes främst. Därpå tilldelas dem slutli-
ed bogs • ·iilllförelsetal så, att den första av kandidaterna till jämförelsetal 

g;h~ner valförb/\IDdets hela röstetal, den andra hälften därav, den 

e a·e tredJ'edelen, den fjärde fjärdedelen, och så vidare. , 
tre J • 1 

J) Alla kandidaters namn uppte.cknas ånyo i ordningsföljd enligt 

storleken av deras slutliga jämförelsetal, och vid var je kandidats 

namn antecknas hans slutliga jämförelsetal. 
sedan samtliga kandidater sålunda ordnats efter avtagande · jämförelse-

tal, förklarar centralnämnden de främsta kandidaterna till det antal, 

som är bestämt för valet, valda till fullmäktige. 
57-58 §§ 

ss lagutskottets förslag. 

59 §. . 
Alla valsedlar skola härpå insättas i omslag, som förseglas med 

centralnämndens och ordförandens sigill. 
Samtliga uträkningar skola genomdragas och pä enahanda sätt för-

seglas .. samt forvaras såsom bilaga till protokollet. f 

k Valhandlingarna skola förvaras till dess nästa val vunnit laga 
raft, 

60 s. 

., 
-1II1J. 
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tralnämndens sammanträden f'· 

d ceI1 .. ore
8 

l"I 

~i .. sammantradet' klocksla .t'rotoko11 
for gen, då d ' vari u 

datile. de medlemmarna samt bes1 t et bör jad PPtagas 
dflei varan u en• Inn e och av 1 ri~t ro hänvisning till brev ell ehållet av b s utades 
de ge!lO er ann eslut 
i.vas t kollet skall särskilt an te k an expedi tian må an-

g ro o c nas an t • 
! p "stningsområde, alet Ogilt. 

·e ro iga Val . yratJ i1et under skrives av k Sedlar 
i p:rotokO se reteraren • Dess . 

f "randen. riktighet b 
:rd o estyrkes p/I O 61 ~, 

valets utgång fastställes, skol . 
J)å rn de, vilka å a 1 Protokollet · 

o s som ersättare fö nämnas så.väl de 
1da s . r envar skola intr"d . 

'' tlllle • a a l de val-
d99 ~var av dessa upptage~ med 8.llgivande 

ingsort samt slutligt jämförel b bon se-
oc 62 §. 

av namn, Yrke eller 
syssla och röstetal. 

tralnämnden skall underrätta de ld 
cen va a och ko 

!resultatet och offentliggöra det mmunalstyrelsen 
o!ll va .. . . samma på enahanda sätt 

la tillkannag1 vand en ,1 kommunen offe tl. .. som kom-
rouna n 1ggoras. 

63 §. 
Vid centralnämndens sammanträden för ra''k d 

nan e av röstsedlar och fastställande av valets utgång äro ombudsmän f" 
or valmansförening och valförbund berättigade att närvara, 

8 kap. 

Om. besvär över fullmäkti~eval, 
64 §. 

Berättigad att söka ändring i val av kommuns fullmäktige är envar 
päden grund, att hans enskilda rätt blivit kränkt, och medlem av 

kommun jämväl på den grund , att valet icke skett i laga ordning. 

Ändring sökes medelst skriftliga besvär, som skola av besväranden 

själv eller hans befullmäktigade ombud ingivas eller genom postens 

förmedling befordras till länsstyrelsen i landskapet Åland, vid besvär 

över beslut av centralnämnden i Mariehamn inom 14 dagar och för övrigt 

inom 30 dagar från den dag, då valresultatet kungjorts medelst anslag. 

Till besvärsskriften skall fogas det bes~ut av centralnämnden, över 

Vilket besvär anf9ras och, ifq.11 anspråk pä sökande av ändring väckes 

beträffande centralnä~ds beslut rörande förberedande åtgärder för 

Valet , jämväl centralnämndens däröver fattade beslut' i pä tjänstens 
v·· f" · 65 § 8.gnar till riktigheten bestyrkta protokollsutdrag ' samt, or l 

avsett fall ut d . d för kungörande av resultatet av ånyo ' re n1ng om agen 

f 
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val· 

~ttat .. nden, som angå val av konun 
Bff ·rsare uns fullm"kt. 

I ~es~~ .. böra handläggas såsom bräd k a lge och förberdel-}1i:iffor1 
65 

§ , s ande. 
~et!la 1 d . • 

med an e n1ng av besvär att 
. anas .. .. . . , nytt va1 k 

Fbrot lnämnden ofordro J 11gen skrida t · 11 .. s all verkställas 
ntra l forr"tt ' ~eJ1 ce . d valet skall nyttjas då gällande v 11" a ande av det-

e Vl a angd • De ål ~11ll11e.' . 8 uppdrag fortgår till utgången d 8 llnda valda 
s iil<t1ge .. av et kalende ä ftl11Ill alperioden forsta gången ut löper D r r, då den 

ale. v • e fullmäkt i ~o!lllllun 1 förklarats valda, skola likväl k . ge' som Vid 
. are va varstä l sina u 

tidlg itatet av det nya valet kungjorts PPdrag, 
resu genom anslag ti11S 9 kap, ' 

Särskilda stadganden, 
66 §. -

Nedgår fUllmäktiges antal så, att det understiger tre fjärdedelar 
deras stadgade antal, skall fullmäktiges ordförande anmäla f " 

~ ~ o~ 
)lå!landet hos landskapsstyrelsen, som, såframt den anser skäl därtill 

föreligga, förordnar om verkställande av fyllnadsval. Vid valet skall 

därVid användas senaste laga kraft vunna vallängd • För de vid valet 

utsedda fullmäktige väljas likaledes ersättare enligt enahanda grunder 

som vid ordinarie val av fullmäktige, Vid valet ikattagas i övrigt i 

tillämpliga delar stadg!jlldena . i denna landskapslag enligt av landskaps
styrelsen meddelade anvisningar. 

67 §. · 1 

Infaller i denna landskapslag för annat än i 1 § nämnt fall stadgad 

dag på helgdag, skall följande söckendag anses såsom den föreskrivna 
dagen. 

68 §. 
Därest val av fullmäktige eller därtill hörande förberedande åt

gärder av någon orsak icke kunna verkställas på tid, som stadgas i 

denna landskapslag, må land skapsstyrelsen på framställning av kommu

nens fullmäktige utsätta ny tid för verkställande av dem. Har val icke 

ägt rum före val periodens slut' äro de fullmäktige och ersättare' vil

kas uppdrag under mellantiden utgått' skyldiga att kvarstå i sina 
Uppdrag, tills valet ägt rum. 

69 §. f 
.. Då förordnande om verkställande av nytt val eller fyllnadsval ut-

fardats eller n,y tid utsatts för förrättande av val, s.kola stadgandena 
orn :röst . . .. . 

ning med vallängdsutdrag icke äga tillampning. 
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70 §. 

At medlemmarna i centralnämnd 
de!l c:i. en och val .. 

p;vo iet föranledda utgifter best . d namnderna samt 
a.V ve. .. ri as av kommunen 

"vfj,,ge. 1- och valnamnderna hava fri brevsrätt• • 
0 cetltra. 71 §. 

iimäktigeval förrättas samma år 
11 fu som landsting 

51Ca. tillsätta endast en valnämnd fö . smannaval, 
1CO'[llI!lU!l r varje röstningsområde ~ 11et .. t vartdera valet • 

w ··rra.t a. 
tt fo styrelsen meddelar närmare anv· . 

a. aska.PS isn1ngar' huru Vid sådan 
:GaJ'l . ng skall förfaras • 

.. ··ttni 
1e.1forra. 7 2 § • 

l andskapslag träder omedelbart i kraft 
0 

h · 
enna. . c genom densamma 

D ~iandskapslagen den 4 Januari 1946 om kommunal 
1 

. 
1 nä.ves . .. .. . .. a va i and-

upP t !land ( 6/ 46) Jamte dari foretagna ändringar. 

s'ltape t icke av 66 § annat följer~ förrättas val f'o'rst å nä.res a g ngen en-
. a iandskapslag år 1960. 

·gt aenn 
11 e fullmäktige och ersättare' vilkas uppdrag skulle utgå före år 

~ äro skyldiga att kvarstå i sina uppdrag, tills nyval enligt 
196 I f" "tt t iandska:pslag orra a s. aenna 

sq 

2. att Landstinget ville hos landskapsstyrelsen 

hemställa om avgivande av framställning till 

Landstinget om sådan ändring av landskapslagen 

om landstingsmannaval att valförrättningen kan 

verkställas samtidigt som kommunalfullmäktigevaL . . \ 

\ 

I 
\ 

Mariehamn den 26 november 1958. 
på stora utskottets vägnar: 

. 1 aksson viceordföran-
Närvarande i utskottet: ordföranden Martin s ' Ph· i· 

d B ... ke Gustaf Ek, l 1 P 
en Gideon Mattsson samt ledamöterna Ruben JOr ' "d 

Ekl" Ragna Sanders' Bert el So er-
ow, Gustaf Jansson, Georg Leandersson, 

luna. och '!;I .. .c.dvin Ostling. 

f 


