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STORA UTSKOTTETS betänkande m 24/1958 över 

landskapsstyrelsens framställning m 6/19 8 
Ål d l d • 110 

I till an s an sting med fö 1 . 
8 ra ag till landskapelag 

om kommunala val med anled . 
Z ning av att stora 

utskottets betänkande m 21/1958 -
. - icke i andra 

behandlingen blivit oföra·· d t n ra godkänt • 
k ottet, som fått ärendet återremitterat fä . 

ats ' r vördsamt över 
5to:ra . lda ändringarna anföra följande: 

tstäl § 
de fe.S a. lydelsen av 20 -bevarar den enligt stora utskottet vikt. 

J::>e!l nY tt på sammanställning av kandidatlistor ett - f ' ' iga 
·pen a namn orekommer 

p:ri!l:~ enda nummer~ Samtidigt beredes valm~sföreningarna samma rättig-
111ed enligt rikets kommunala vallag. Andringen av § 21 .• ti 

9 orn ar mo ve-
11eter ändrade lydelsen av § 20. 

d av aen 
ra av landstinget antagna formuleringen av § 22 strider mot det för-

pen . -· 
S om redan lagutskottet antagit och enligt vilket ombudsman icke ande 

farll vara berättigad att ingå valförbund för föreningens räkning. För 
sk

6 
· iimötesgå önskemålet om att valförbundets ombudsman skall kunna 

att t:i - . 
inläIIl!la valhandlingarna har stora utskottet omstiliserat sitt förslag 

till § 22 mom. 2 • 
:Beträffande § 28 mom. 5 är utskottet visserligen inte övertygat om \ 

nödvändigheten av den vidtagna ändringen, men då den antagna lydelsen I 
inte i sak avviker från landska:psstyrelsens förslag vill stora utskot- \ 

tet inte motsätta sig ändringsförslaget. 4 
- \ 

Ändringen av § 67 är befogad. 

Med anledning av förestående föreslår stora utskottet vördsamt att 

följande stadganden i lagförslaget antagas i följande lydelse: 

20 §. 
Har en persons namn upptagits pä flera än en kandidatlista, äger han 

rätt att få sitt namn avlägs-nat frän alla listor utom en, likväl icke 

från lista, där han samtyckt till att vara valmansföreni~gens kandidat. 

Önskar valmansförening, emedan dess kandidat jämväl upptagits på 

annan valmansförenings kandidatlista, avlägsna hans namn . från sin lista 

eller införa ett annat i stället, äger föreningen rätt därtill. 

. Har ombudsman i den skrift genom vilken valmansförening bildats, 

ålck~ uttryckligen bemyndigats' att besluta om i föregående moment avsedd 
tgard ·f 

li .. ' må densamma företagas endast pä grund av sådan dagtecknad skri 

v ~ fo:rklaring, som underskri vits av mer än hälften av medlemmarna i 

s:r:~sföreningen och vari ingär ombudsmannens försäkran, att under-
fte:rn-n .. 

°' aro egenhändiga. 



-2-
tralnämnden vid sammanträdet d 

0eP . en 11 jun· 
. fll'let A flera än en kandidatlista a" 1 att kandidat dö. t:J. t p~ ger den ge 
~otnJ!le ·datens namn från alla listor ut nom lottning, av-

jBfe lti;.tldl 21 § om en. 
i!J$stl~ • 

som avses i 20 § 1 mom,, skall f .. 
de' 8 . . rametallae k 

ft!Ce.Jl i; ... 'l'lden senast . den Juni före klock s riftligen hoa 
o.IJJ.'· an tolv, 

tt'~ln de om ändring av valmansförenings k 
cerl delall § andidatlieta 1 14ed och 20 2 moµi., avsedda fallen sk 11 de uti 

2 molll • .. a av ombudem k . 

9 
§ . tällas centralnamnden senast den 11 e.n e r1ft-

~i.geI1 t1:e1:ae1andet i 20 ~ 2 mom, avsett fall, juni före klock~ tolv• 
e.r 1~ skall meddelandet ät-

!sfft av i 20 ~ 3 mom. nämnd förklaring, 
f~lja.S 2 2 ~, 

. två eller flere valmansföreningar samve k 
\Ti1J0. .. . r a med varandra för 

··ge de ratt att sammansluta sig till ett valf" b 
e.iet, a . .. or und. 

'I ,,..riftliga overenskomme lsen om bildande av v lf" b . .. ven Sn- .• · a or und lnlamnas 

ntralnämnden av den for valförbundet utsedda omb d · 11 ce u smannen per-
tl . n eller genom befullmäktigat ombud. 
son11ge .. 

sa.nuna.nlagda antalet av ett valforbunds kandidater må vara högst 

dubbelt så stort som det antal fullmäktige' vilka skola utses vid va-

28 §. 

- -· - - - -
lr sammanlagda antalet uppställda kandidater mindre än antalet full

mäktige, som skola väljas, minskat med en fjärdedel, ekall central

nämnden anmäla härom till landskapsstyrelsen, som för.~rdnar om verk- _ 

ställande av fyllnadsval såsom i 66 § stadgas. Tie valda skola dock ut-

1 
I 

öva sina uppdrag redan före fyllnadsvalet, om de uppgå till två tredjede-

lar av det föreskrivna antalet fullmäktige. 
67 §, 

Infaller i denna landskapslag för andra än i 52 och 54 §§ nämnda 

fall stadgad dag på helgdag, skall följande söckendag anses såsom den 

föreskrivna dagen. __ _ 

Mariehamn den 9 december 1958. 
Pä st 

Närv t · I aksson viceordföran-
den Gid arande i utskottet: ordföranden Mar 1~ .. 8 

Gustaf Ek Philip 
°Eklöw ~on Mattsson samt ledamöterna Ruben :BJork~, ders :Bertel Söder-
lu.nd ' ustaf Jansson Georg Leandersson, Ragna an ' 

Och Ed . .. ' vin Ostling. 


