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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 6/ 1990-91 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till 

1) landskapslag om ändring av 4 § 

landstingsordningen för landskapet 

Åland, 

2) landskapslag om ändring av land

skapslagen angående åländsk hem

bygdsrätt, 

3) 1andskapslag angående ändring av 

landskapslagen om landstingsval och 

kommunalval, 

4) landskapslag om ändring av kom

munallagen för landskapet Åland, 

5) 1andskaps1ag angående ändring av 7 

§ landskapslagen om kulturell verk

samhet samt 

6) landskapslag angående ändring av 4 

§ 1andskaps1agen om fysisk och eko

nomisk planering. 

Stora utskottet har i ärendet mottagit lagutskottets betänkande nr 6/ 1990-91. 

Utskottet har behandlat ärendet och fär härmed anföra följande. 

Enligt 38 § 1 morn. (39/90) 1andskapslagen om landstingsval och kommunalval 

förrättas det ordinarie landstingsvalet och de ordinarie kommunalvalen fr.o.m. år 

1991 såsom endagsval. Utskottet har ändrat 10 § 1 rnom. i det tredje lagförslaget i 

konformitet härmed. I övrigt har utskottet omfattat lagutskottets förslag. 

Med anledning härav får utskottet vörd:samt föreslå 

samt 

att Landstinget måtte antaga de i 

framställningen ingående första, and

ra, fjärde, femte och sjätte lagförsla

gen i enlighet med lagutskottets för

slag 
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att Landstinget måtte anta det i fram

ställningen ingående tredje lagförsla

get med följande ändring: 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om landstingsval och kommunalval 

(Ingressen lika som i lagutskottets betänkande). 

2, 2a, 8 och 9 § § 

(Lika som i framställningen). 

10 § 

Kommunal centralnämnd skall senast den 19 augusti under valåret granska 

basförteckningarna. Nämnden skall i basförteckning införa sådan röstberättigad 

som inte blivit införd i basförteckning trots att han enligt intyg av registerbyrån 

borde ha blivit införd i den, samt person som enligt basförteckningen antecknats 

sakna åländsk hembygdsrätt men som enligt intyg av vederbörande myndighet 

innehar hembygdsrätt. Nämnden skall utesluta person som inte är röstberättigad ur 

basförteckning genom att stryka över hans namn. Orsaken till uteslutning skall 

anges i basförteckningen. Om påföljd som innebär förlust av rösträtt enligt officiell 

utredning upphör att gälla före (uteslutn.) valdagen, skall personen införas i 

förteckningen som röstberättigad. Görs rättelse i basförteckning enligt detta 

moment skall röstkortet rättas på motsvarande sätt. 

(2-4 mom. lika som i framställningen). 

11, 12 och 40 §§ 

(Lika som i framställningen). 

79 § 

(Lika som i lagutskottets betänkande). 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen). 

Mariehamn den 11 december 1990 
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På stora utskottets vägnar: 

Lasse Wiklöf 

ordförande 

Pehr Karlström 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Wiklöf, viceordföran

den Roger Jansson, ledamöterna Holrnqvist, Mattsson, Nordberg, Salmen, Sundberg 

och Wilhelms samt ersättaren Lindeman. 


