2
STORA UTSKOTrr1ETS betänkande nr 30/ 1969~--

Landstinget~

70 oed anledfiing nv Ålands landskapssty:celses frnmsttillning till Ålands landsting
~8d förslag till landskapslag om landstingsval och kommunalval.
som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande

nr 23/1969-70yhar däröver inbegärt stora utskottets utlåtande.
Efte:r behandling av ärendet har stora utskottet beslutat omfatta det
i lagutskottets ovannämnda betänkande frarnstnllda förslaget med följan-

de

ändringar~

2

§~_ I

2 I:J.OEl. har stora utskottet såsom förtydligande infört "i niigotdera valet 11 efter uttrycket 11 raecl fog kan förr.J.odas sakna rösträtt 11
i andra bisatsens slut.

}-Qj,. I 2

enligt lagutskottets förslag har uttrycket nso:o enligt basförteckningen antecknats sakna hembygdsrätt" på grund av felskrivning angivits till 11 som-----rösträtt 11 vilket av stora utskottet
rättats.
I 5 mom. har det mera vidsträckta uttrycket "polismyndighet" ersatts
med 11 1änsman n i enlighet med E10t svarande rikslag för undvikande av lagstiftningsbehörighetens eventuell;_;, överskridande, var jämte en omstilisering gen m:af örts.
11101,1.

y

18.

§ :....~ I 1 rnom. början har efter röstberättigad "dennes make, myndiga barn 17 av stora utskottet uteslutits för undvikande av lagstiftningsbehörighe tens eventuella överskri c12J1de.
Av enahanda orsak har i 3 mom. slut motsvarande uttryck "make,
myndiga barn" utosluti ts •

.2lL § ._

moD.

I 1
början har stora u tskoitet tillagt "Ordinarie" fr21"1för
le,ndstingsval och kommunal val såsom förtydligonde och framhävande i enlighet med nugällande motsvarande stadgande.

!}1_j_. I konsekvens med den i lagen tillämpade terminologin har i
1 och 3 ElO~.J.. ordet 11 röstsedeln 11 e:csatts med 11 valsedeln".
L~~, §. I 1 rnom. har i sista bis2tsen ordet 11 innan" utbytts mot "förr~
än 11 i då ordet ansluter sig till nelrnnde sats.
~O~§. Enligt 1 moE1. får
bl.a. person, som på grund av sjukdom ~ir
förhindrad att rösta vid valförrättningen numera förtidsrösta med vallängdsutdrag och postens förmedling oc1rnå i det fall att vederbörande
är in tagen j_ sjukhus eller c:mnan v[trc1inrättning. Då de som vårdas i
sjukhus? k0Err1m112-;,lhern, ålderdoli1she:u1 etc. med bistånd av t. ex. socialkurator härefter måste anses ha sc.t.L1ma möjlighet att förtidsrösta som
andra sjuka eller gamla utan att personligen behöva infinna sig på postkontor i såsom vid riksdagsval är falleti har stora utskottet för sin
~-==-~.:=..oo

-2~

del ansett anordnandet av särskild valförrättning inför valkommission
för dem obohövlig 9 varför utskottet från paragrafen uteslutit 2-4 uoE1.
Detta så rnyckedt8 pellre som valli:ingdsutdrag ändå all tid är erforderligt.
Dessutom bordeTtill tänkta systemet med valförrä-ctning inför valkommission
enligt stora utskottets åsikt ytterligare detaljutarbetas i sådan utsträckning 9 som utskottet på grund av tidsbrist ej anser sig ha haft
möjlighet till.

87 §. Stora utskottet har ansett det ändamålsenligt att ersätta det

~-~

på rikslagen grundade 1 morn. med 85 § 2 mom. nu gällande landskapslag
om landstingsval och kommunalval, do ek med uteslutande av julannandag

och införande av självständighetsdagen och första maj i uppställningen.
2 moIJ. har bibehållits oförändrat.

Slutligen fäster stora utskottet justeringsutskottets uppmärksamhet
vid behovet av lagens språkliga och tekniska översyn~ varvid främst
i 31 § 2 morn. bisatsen "om vem soE1 befullE1äktigc:~s" torde ersättas ned
11

ora vem som befullmäktigatsn och i samrm mom. senare del uttrycket
ombudsman för valmansföreningar 11 utbytas mot 11 ombudsrnan för valmansföreningH.
11

Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet förty vördsamt föreslå

att Landstinget måtte antaga det i landskapsstyrels ens framställning ingående lagförslaget sålydande:
L a n d s k a p s 1 a g
ora 1011dstingsval och konmunalval.
I enligilet med Ålands landstings beslut stadgas:

1 ke. p.
Allm~1.ma

12.:tadganden •

. 1-3 §§.
(Iiikasom i lm1dskapsstyrelsens framställning).
2 kap.

y almy11c:Lt~.
4-7 §§.
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning).
3 kap.
Val län gel~
8 ~(Likasom i landskapsstyrelsens framställning).
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9 §.
(1 rc10m. likason i landskaps styrelsens frarn.ställning).

kr omständigi'let

känd, på grund av vilken i basförteckning upptagen

person saknar eller med fog kan förr;10das sakna rösträtt i någotdBra
valet? skall anteckning därom göras i förteckningen invid hans namn.

10

§.

(1 mom. likasoi-11 i landskaps styrelsens frmnställning).

Komraunal centralnämnd skall före den 14

~ull

under valåret granska

de i 9 § nämnda basförteckningarno... I basförteckning må kommunala centralnämnden ytterligare införa endast person, s oril icke blivit man talssl\:ri ven, men som enligt intyg av Elantalsskrivningsrnyndigheten hade
bort vara man tal.sskri ven i den lrnmLmnen och upptagen i basförteckningen,
sarD.t person, s 0E1 enligt basförteckningen antecknats sakna hembygdsriitt,
men som enligt intyg av vederbör·a:nde Iayndighet kan påvisa, att han innehar åländsk hembygdsrätt. Invid de personers namn, som icke är röstberättigade, skall orsaken därtill angivas och namnen överstrykas. ])en
beträffande vilken förlust av ~rätt enligt officiell utredning upphör före första valdagen skall införas i förteckningen sås om rös tberättigad.

( 3-4 mon. likasom i landskap sstyrel sens frac;1ställning).
Kyrklig myndighet, församlingsföreståndare, civilregisterförare,
mantals skri vningsnyndighet, länsE12J1 och stadsfiskal, häradshövding och
rådstuvurätt är skyldiga att lärJ.na komnunal centralnärand nödiga uppgifter.

11-14 §§.
(Likasori i landskapsstyrelsens frru:iställning).
15 §.
(1 lilOiil. likasoill i lagutskottets betänkande).
(2-3 E10m. lilrnsom i landskapsstyrelsens frauställning).
(4 ElOl'.1. likasom i lagutskottets betänkande).
16-17 §§.
(Likasoril i landelnpsstyrel sens fra1 ställning).
18 §.
Kornmunal centralnämnd skall 9 cW, anhållan härom av röstberättigad
eller dennes lagligen befulluäk:tigade onbud fraLJ.ställts senast klockan
16 ~n före _~valet, till röstberättigad, för vars vidkommande vallängd vunnit laga kraft, utfärda två ned ordningsnummer och valkuvert
försedda utdrag, ett för vartdera valet, av vilka framgår, att hans
namn finnes upptaget i vallängden. Utdraget skall utgivas utan avgift
0 ch åtföljas av valsedlar och ytterlmvert samt såvitt möjligt av slutlig scii:J.manställning av kandidatlistorna för vartdera valet.

t

( 2 nou. lik2son i landskapsstyrel sens fra:r1s tällning).

Den sou önskar erhålla vallängdsutdrag ned posten, skall i franke~
;rat lJrev i11Sända en av honoEJ. unde:rskri ven anhållan därom till den koE1~
munalo, centraln!:.1.Emden och däri tydlj_gt uppgiva sitt fullständiga na1;in 9
titel eller yrke? födelsedaturny postadress och mantalsskrivningsort
för det år 9 på vars mantalsskrivning vallängden grundar sig, varvid
utöver kmirtnunens naEm i'.iven gata och gatunummer eller by och lägenhets
namn skall uppgivas. Den kommunale:,, centralnämnden skall tillsända röstberättige,d begärt utdrag jämte valsedel och ytterkuvert samt sammanställning av kandidatlistorna utc::,n lösen i rekommenderad. försändelse
eller gen O:i.ll postens förmedling meddela honom, varför begärt utdrag ej
lrnn sändas. Är den röstberättigade utomlands, sändes valhandlingarna
under uppgiven adress till hans lo.,gligen befullmäktigade anbud i hemlandet.

( 4--6 uoE:.. likaso1"1 i 18l1 dskapsstyrel sens fr&1rntällning).
ya1mansföre1}ilH::f.;2r och valförbund.

19 §o
(1 rnma. l.:'..kaso1,1 i lagutskottets betänkande).
( 2-5 iuorn. likasor:.1 i landskapsstyrelsen s frar11ställning).
20

§.

(I1ikason i :::.andskap sstyrel sens frans tällning).
21 § ..
(1 DOlll. likasom i 1CJ11dskapsstyrelsens franställning).
( 2 LlOm. lika,son i lagutskottets betiinkande).
( 3 r.wm. lilms)L1 i landskapsstyrels ens frarnstti.llning).
22 §.
(Likasom i lag:ttskottets betiinkande).

23 §.
(1 rnoni. ::..ilG:.1smr. i lagutskottets betänkande).
( 2 rnorn. likason. i landskapsstyrelsens frauställning),

24-30 §§.
(LHcasorn ~ landsl:apsstyrelsens fran1ställning).
Jent::ca~nämnis

5 kap.
förberedande åtg2rder.
'Z.)1. § •

=---·-=~-,....---~_..........~,,---~~-·----
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(Lilrnso:G1 i lei:Jdskapsstyrelsens frm21ställning).

32 §.

(1

morn. lik2B0Tr1- i landskapsstyrelsens fr8l11ställning).
(2 1110El. lika,sori1 i lagutskottets betänkande).
(3 1110!~.1. lil:ason i landskapssty::celsens framställning).

~5-~

33-34 §§0
(l1ilmsorn i landskapsstyrelsens fr2Erntällning).

35 §.
(1

1110111.

likas orcl i landskaps styre 1 sen s f raiirn t~i, llning) .

( 2 mom. likasom

( 3=7

11101'.1.

lagu tskoLtet,s betänkande) o
likaso::.i i landskaps ,styrelsens f rrn~ils tällning).
36-)7 §§.

(Likason1 i lands:..Capsstyrelsens f:romställning).
6 kap.

Ordinarie landstngsval och koEliimnal val förrti ttas samtidigt inom
varje röstningsomr{1:e den tredje söndagen i oktober mån2d och följande
måndag. (yS1].f2.:L'r8,t_t:J.ng).
( 2 rnorJ. likasoE1
lagutskottets betänkande).
(3 mom. likasoi:1 _ landsapsstyrelsens frBmstä.llning).

39 §.
(1 r,10i11. likasom
(2 rnorn. lHcasorn

lagutskottets betänkande).
landskaps styrelsens frm1Ställning).

40

§.

(Likasorc1 i landslo. psstyTelsens framställning).

41 §.
På varje rös tning:ställe skall finnas tillstädes ett av valnänmden
antaget st~rsldl t val~:i:t_~~ ned an~1binc1el 9 so1,1 på begäran av röstande
bistår drn.1ne att gör~ anteckningen på valsedeln.
(2 mon. likasom i ~andslrn;psstyrelsens franställning).
Blind röstande Elå ··id införa11det av an teckningen på valsedeln anlita
av honom utsedd perso:t,

( 4. mom. likaso111 i 1~11dskapsstyrelsens framställning).
' 4-2-43 §§.
(LikasoE1 i lrn1dskapsstyrelsens frai11ställnl11g).
41~ §.
Röstberättigad utövE::- sin röstri.itt i det röstningsområde, i vars vallängd .han är upptagen. ~östberättigad, som önskar utöva sin rösträtt 9
skall anmäla sig hos va~.::lä:mnden för att erhålla valsedel. Valnämnden
skall tillse, att rösta~le icke utfår valsedeln, förrän det fastslagits,
att han iir antecknad i v::llängden såsom röstber:ittigad.
(2-3 mcnL likasom i la:1dskapsstyrelsern3 frm11ställning).
45~49

(fo.kaaom i

§§.

lrn1dskapss~relsens frm11ställ11i11g).

7 kap.
FörgidsJ~SJJ:tning.

50 0.
(1 rrnm. likasom i landskapssty:celsens frBLrntällning).

51-55 §§.
(Likasor,1 i landskapsstyrelsens fra111ställning).

8 kap.
f~<;!s tr&i-l~nipg_~_

56-57 §§.
(:Lika~ou

i landskapsstyrelsens framställning).

58

§.

(1 nor. li1msorn i lagutskottets betänkande).

(2-3 wm. likasoi11 i landskapss-Cyrelsens fraw.ställning).
59 ... 6J. §§
lanc1skapsstyrolsens

0

framställning).

9 k2p.
~tstE:i,~151-nde __av valets utgillJL.c;. oc;h utfi:irdanc1e av fullmakt.

62-73 §§.
(LikasoJ i 12nc1skapsstyrelse:1s framställning).

10 kap.
Besvär Jver
landstingsval.
-. . - 7 il §.

=--=-==-="---=·~~-·

(Likasom

~

landskapsstyrelse:is fra:mstö.llning).
Besvär 1ver

ko~~mmnal val.

s.

75
(I1ikasom i landskapsstyrelsens :'rm11st2.llning)
12 kaT:.
Nytt kornimJ:,ql val.
76 §.
(ld.kasorn i lanc1skapsstyrels2ns frarntiill~1h1g).
13 1ne,p.
Koi_:::c mnetl t f:yllnn~.sval.
-·~~- -77 § . ------~-,
(Likasom i landskaps styrelsens fl'8L1S tt."~lnil:g).
111- kap.
~~~~-~--·-""""-~~~~

Ii'lY~1-~~~tcer upplösni1)g __ S,V:~bndstil.~~.

78-82 §§.
Cc1ikasorn i landskapsstyrelsens frams«ällnin;>).
15 kap.
Särskilda .stadga-iden.

-7·83 §.
(1-2 rn01i1 . likasom i landskap s styre l sens frmnställning).
84-86 §§ .
( ::Jikas on i lanc1s1:apsstyre ls ens frarnstä llning ).
87 §.
l!f2J.ler valdag enli g t 78 § p å jul-, nyå rs-, p å sk- e ller pinGstlagen 9
sj ä l 1:it L~nc1ighetsclagen eller första ma j 9 skall första helgfri a dag där-efter var a första valdag.
( 2 r;10m. liko..s om i l andsk a ps s tyr el sens frruns t ä llning) .
88 §
( Lka som i l ar1.dskapss tyr elsen s :fra-n stä llnin g ).

I

0

Mar:..ehamn, den 28 a ugusti 1 97 0 .
På stora utskott ets v ägna r:

./. Erik Rask
sekreterare .

N~. rvar ande
Al ar:..~-c

i utskottet~ ordför anden Al bin J oha ns son, viceordföranden
Häggblom, l edamöterna Gust8,v Ad olf Bornan 9 Olof IVI. Jansson 9 Sven

Frib cg 9 Börje Hagström, Erik Lu:nc1~~vist, Carl Karlsson och Elme r J ans son r:2m t e rsä ttaren Peder Söderström .
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