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N!l 1/1941. 

Landskap 
snämndens 

till 1lands l 

framställning 

andsting med f ~rslag 
ti.ll landskapslag 

om kommunal vallag för lana k 
8 apet Äland. 

Uti en till Landstinget . den 21 
februari 193B i 1 n ämnad petition hava 

landstingsmännen l!:vald -... b 
nagg lom och Carl Bengtz 

anhållit om åtgärd f~r 

ändring av kommunala 11 
va agen 1 fråga om b 1ldande av valförbund samt 

f5r bringande av bestämmel 
serna 1 landskapslagen om kommunallag för 

landskommunerna och kommunala 
vallagen ang äende inkallande av suppleant 

i fcirhindrad .ful lmäk. tige s t .. s alle i likformighet med varandra.~edan 

.La.ndstingets lagutskott i sitt betänkande r,p 3/1938. av den 24 februari 

sagda ro> föreslagit, att Landstinget Ville giva landskapsnämnden i upp• 
I 

drag att taga under övervägande, huruv:kia tillräcklig anledning finnes 

för ändring av dep ko~~la vallagen i det av petitionärerna åsyftade 

avseendet samt att till Landstinget inkomma med av utredningen betingac 

framställning, men att .Landstinget ville låta förslaget, för såvitt dej 

ta rörde gällande stadganden om inkallande av suppleant till fullmäkti 

ges sammanträden, f örfalla, hade .Landstinget genom beslut av den 25 

nämnda februari utan diskussion godkant lagutskottets nästnämroa ftlmlag, 

vilket beslut meddelats landskapsnä.mnden utt slaiveJse avden 7 mars 19~8. , 

I 

'l'ill fullgörande av landskapsnämnden inlämnat uppdrag får 1andskaps1 

nämnden framhål.la, hurusom petitionärerna annållit . om en sådan ändring 

av ovannämnda vallag, att f~rdelningen av mandaten inom en sAkallad .fij 

mer r ättvis . Med ti 11.nJ· älp av ett kons truerä t e,; 
renad r östgrupp bleve 

_J 



ampel hava de påvisat att genom tillämpning av den i landskapet gälle.ii, 

I 

de kommunala vallagen uppenbar orätt kan komma ~tt vederfaras ensamst ~ 

~ 

de röstgrupp. ~et1tiomärerna önska synbarligen, att ifrågavarande~ 
~oni .. 

munala vallag skall ändras så, att · vallagens f15fo · landskapet av den 
20

/! 

augusti 1924 bestämmelser om val.förbund skulle tillämpas även vid k I 
. om .. 

1 

munala val. En dylik ändring skulle nämligen ogensägligen 1 det av Pe-

ti tionärerna :framhållna .fallet skapa f'ull rättvisa, d •. v .s. de t'e~ åte:rJ 
r...,· 

stående r~stgrupperna skulle erhålla var sj.n kandidat., såsom deras r~s ;. 

tetal skulle .förutsätta. 

Emedan det enkla system, som uti .f~r landskapet gällande kommunala 

vallag ~~ref'innes vid bildande av .fxrenad ~Mstgrupp (valf~rbund1, är f 
- 1 
r I 

renat med vissa nackdei~r, ägnade att åstadkomma olägenheter vid valve ; 
I 

I 

samheten och vid !'astställana.e av valreaul tatet, har .. J.andskapsnämnden i 

f'unnit akål ~religga att !'å en andring av den konnnunala vallagen i 
I 

I 

!'c:Srstnamnda syfte till stånd. Dåremot år en ändring av bestämmelserna i i 
I 

vallagen om inkallande av ersättare till fullmåktige icke tillrådlig, { 

r, 

na.r en m8jlig rubbning av den ordningsföljd, enligt vilken ersättare bf • 

' / 

ra inkallas, står uti intimt samband med det proportionella valsysteme~ 

principer och utgBr en av grundbetingelserna vid den kommunala rösträt 

tens ut~vning. Men enär landskapsnämnden fXr sin del är av den upp.fatt 

ning, att det vid lagsti.ftningsarbetet anvanda systemet att ideligen 

, r~ ett eller f'l.era lagrum i g~l.lande lagar är av ondo och i ~ grad ·· 

ah;fl5rsvå.m. tlllämpningen,särskilt fc:Sr den icke juridiskt skolade ,av s 
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la.g
st

iftni:_ngsprodukter, samt ett dylikt tillvägagångssätt blott 1 undan
b?{r 

tagsfalYtillgrip ha 1 . as, r andskapsnamnden ansett sig bBra verkställa ej 

enbart ändring i nyssber5rt syfte utan även n!l.lit f~re , att en kodifie-

ring av den kommunala vallagstiftn1ngen fXr landskapets vidkommande vo

re nödvändig, eller med andra ord, landskapsnämnden har velat i ett sys

tematiskt uppställt fKrslag_ till landskapslag samman~ra de 1 riket un

der senare Ar efterhand tillkomna ändringslagar, vilka ansluta sig till 

kommunala vallagen av den 27 november lY17 samt lagen om ändring av sam-

ma vallag, given den 21 februari 1925, vilken senare lag Landstinget j~ 

· väi antagit och denna sA.so~ landskapslag utfärdats den 14 juli 1925. 

r1ämnda ändrade rikslagar äro la-garna om ändring av kommunala valla.gen 

av den 24 mars 1933, av den 25 maj 1934, av den 16 januari 1935 och av 

den 3 december 1937. 

Med ledning. av den Uändska självstyrelselagens system och tidigare 

avgivna auktori;tativa utH.tanden til_lkommer rätten att antaga lag pl 

kommunallagarnas område i landskapet i l:1Vr1gt utom att lagstiftningen 

ang!ende "grunderna frlr kommuna~ rxstr_ätt II och vissa f?Srutsättningar 

f?:5r ut~vningen av denna rätt, jämlikt p. 7 mom. 2 ~ 9 självstyrelsela-

gen samt~§. 3 och 7 i lagen innehlllande särskilda stadganden rRrande 

landskapet ,bands befolkning av den 11 augua.ti 1922, är 1'8rbiW!an rikEita 

lagstiftande organ. I fKljd härav underligger j~yäl reglerandet i lag-

stiftningsväg av förberedelsen till val av kommunal representation och 

förfarandet vid dylika val med antydda avvikelse Landstingets behörig-



hetsområde. Vid sjä1vstyrelselagens -träd.ande 1 kraft fBrblev den fBr rl, 

ket utfärdade kommunala vallagen av den 27 november 1917· på grund av st~1 . ~ 

gandet i mom. 1 ~ 10 självstyre1s·e1agen gällande i landskapet. Sedan SEi.l, 
I . 

skilda paragrarer i berBrda vallag ändrats genom lagen av den 21 febx-u-

ari 1925, blev sistnämnda lag i huvudsak antagen av Landstinget fl-5rme-

delst lan~skapslagen av den 14 juli 1925 att gälla även på !land. Däi-vid 

gavs dock J. 47 i landskapslagen. ett frAn motsvarande paragraf i sistsagd C 

( 

rikslag såtillvida avvikande inneh!l.l, att den å statsr&let enligt rika. I 
. 

I 

I 

lagen ankommande befogenheten att utsätta ny tid ~Mr valfHrrättning ~-

1 

verflyttades pä landskapsnämnden. ~istnämnda land skapslag liksom ock den / 

Ar 1929 av Landstinget antagna landskapslagen om ändring av nämnda§ 47 
I ll 

gävo icke skäl till anmärkningar ur kompetenssynpunkt, enär landstings-

besluten icke ber8rde nAgot omr~e, som· enligt självstyrelselagen tarbe• , 

hlllits rikets lagstiftande organ. 

Här ovan har nämnts, att. lagstiftningen om "grunderna Pir kommunal 

rösträtt" icke h'5r ·till landskapets behl5righetsomrM.e. Detta uttryck kan , 
I 

liksom begreppet i p. 6 mom. 2 f 9 självstyrelselagen "g~derna tar un- , 
. I 

dervisningsv-äsendet" lämna rum f~r olika tollming rörande de legala graj! 

serna mellan statens och landskapets befogenhet. ~mel.lertid kan härutin• 

nan genom auktorltätiv . utredning fastsläs, att till ''grunder" 1 nästom• , 

f8rmält avseende hMra grundbestä.mmelaerria angA.ende allmän och lika rBst- i 

rätt samt omedelbara och proportionella val ävensom de allmänna fBrut-

sättningarna ~r rätten att deltaga i kommunala val •. Även i trAga om de~ • 



kommunala vallagen .. 11 .. 
. ga a namnda undantagsbestämmelser. Till denna undan-

tag ska tegor1 bett- sålunda t .ex. hänfHra.s 
den i ! 43 av landskapsnämndens 

I f~revarande förslag ingående grundsatsen 
om den ordningsf8ljd, enligt il 

I vilken ersättare böra ink 11 a as i ordinarie medlems ställe; detta stad-

gande at§r i intimt sannnanh 
ang med det proportionella valsystemets grun- 1 

der. Man mlste sålunda .k t 1 I · omma il den slutsats, att f6revarande förslag 

till l'andskapslag delvis Mr till lagar av blandad natur. Vid kompetens

prBvningen av blandade lagar har slväl 1Tes1denten som Högsta domstolen 

flerfaldiga gfulger ställt sig pl den stAndpunkt, att när stadganden av 

rikslagsnatur utgjort integrerande bestAndsdelar av landskapslagen och 

av denna orsak ansetts böra däri intagas f'B r att komma i sammanhang med 

övriga 1 landskapet gällande f öreskrifter i ämnet, har ett dylikt f'7:5r-

farande icke S,vit skäl till anmärkning. De frAn. rikslagstiftningens ge-

bit hämtade stadgandena i en landskapslag av p§. sMant sätt blandad na-

tur b6ra dock i allt överensstämma med vederbörande rikslag, ty avvika 

dylika bestämmelser, säd.ana de intagits i landskapslagen, bet:r.äffande 

innehlllet i nAgot avseende frän rikslagen, mlste Landstinget anses ha-

va i denna del vidtagit en självständig lagstiftningsltgärd och därige-

nom gjort inträng 1 rikets lagstiftningsrätt. 

~ertalet paragrafer i landskapsnämndens f'Mreliggande t'Brslag är till 

innehUlet av den beskaffenhet att för desamma icke nAgon särskild re

dog~relse är av n~den~ Men anser landskapsnämnden likväl skäl föreligga 

att 1 det f öljande fästa. landstingets uppmärksamhet vid en del 1 försla-
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get ~ngående stadganden, vilka utg~ra ändringar av i landskapet gällan~ 

de kommunala vallag. 

Enligt kommunala vallagen bildas 1'5renad r~stgrupp (valf-drbund) av 

två eller .flera enkla rBstgrupper sålunda, att samma persons na 
mn Upp-

tages .f'rämst å deras kandidatlistor. Här ovan har .redan .framhållitl!I,~ att 

detta enkla. system är .f5renat med vissa nackdelar. I regeringens propo

s~tion till 1932 Ars riksdag om ändring av kommunala vallagen har näm_ 
1 

ligen .framhållits, att "det icke sällan visat sig vara 1'5renat med 

righeter att erhålla en allmän kandidat, som tillfredsställer alla 

tioner inom ett valf7-5rbund och ltnjuter st8deD av en enhällig opinion 

inom de kretsar, som ansluta sig till :f'Brbundet. Valmän, som icke t,nska 

st8da den gemensamma kandidaten, hava uteblivit .frAn valet eller r~tat 
·r 
1l 

I 

pl utomst Aende kandidater. Vid rl-5s tberä.kningen och fastställandet av val- i 

resultatet kan systemet även leda till Bverraskande konsekvenser. Då den 

'\ 
allmänna kandidaten, som vanligen tillhMr en majoritetsgrupp, enligt la ! 

I 

gen anses vald .frln den lista, vars r5stetal är st5rst, kan det 1nträf'fa 1 

att en av minoritetens listor, vilka i regeln äro färre till antalet än It 
majoritetens, samlat flera raster än nlgon av majoritetens .listor, såmt 

att . den al~ kandidaten sll.unda blir vald frln minoritetens lista, 

it t egna kandidater. Härigenom erhAl med t'BrbigeAende av en av minor e ens 

an .. dess r8stetal skulle betingat ' 
ler minoriteten en representant mindre 

d t f'rA.n fullmäkt:1ge, skall supple- '1 
Avglir en sll.unda vald gem.ensam kand1 a 

ant i'Mr honom tagas i'rA.n m1nor1.tetsgruppen, alltså i'rA.n en annan rra.k-

l 

J 
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! 

I 
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I, 
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tionsgrupp än den avgångnes •" 

~ämnda exemplifierade missfBrhållanden 
fHranledde regeringen att fö-

reslå en sådan ändring 1 gällande . , 
va~sy~tem, att formen fHr valf~rbunden 

bildande borde gestaltas s!lunda, tt 
a valfHrbundet grundas ä en mellan 

valmansföreningarna avslutad skriftlig n"V erenskomnielse, vilken av om-

budsmännen undertecknad ingives till ceitralnämnden. Fattande av beslut j 

om ans·lutning till va14'v b d . / 
.. ,Jr un ankomma ä envar valmansförenlng · sä.som sliu:tj 

dessa likväl obetaget att bemyndiga en eller flera av sina medlemmar, 

således även ombudsmannen, att härom besluta. Det §.läge centralnämn

den att sammanföra till valfflrbunden h~rande valmansfrreningars kan-

didatlistor under en gemensam rubrik; f'drslag till sädan rubrik finge 

g~ras av valmansföreningarna, men dess slutliga bestämmande ankomme l 

centralnämnden. Regeringens förslag blev av Riksdagen antaget och i en-

lighet härmed utfärdade,s lagen om ändring av kommunala vallagen, gi-

ven den 24 mars 1933. 

Emedan praxis efter utfärdandet av 1933 Ars lag, tvärtemot avsikten 

med dä vidtagna lagändring, lett därhän, att de personer, som bildat va,! 

mansf~rening, underteckna såväl grundläggningsskriftem som en särskild 

fHrklaring angäende anslutning till valfMrbundet, ans-Ags det vara skäl 

att giva stadgandet om valförbund. en slidan avfattning, att valmansfX

rening finge lämna ifrAgavarande bemyndigande genom ftSrlclaring i den 

skrift, varigenom ffireningen bildats. I , detta sytte stiftades lagändrin

gen av den 3 december 193'7 och i enlighet härmed äro även bestämmelserna 
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1andskapsnämndens f'6rslag (,101. härom formulerade i 

Sed~n i 12 i gällande koilllllunala vallag i riket undergått ändringa:r, 

genom lagen ~v den 31 juli 1930 samt ovan!beropade lagar av den 24 rna.t-, 

1933 och den 25 maj 1934., har cBensa.mma erhilli t sin nugällande Utfol'ln. .. 

ning uti lagen om ändring av kommunala vallagen, given den 3 dece~be~ 

1937. ~istnämnda ändring har ~kBt centralnämndens sammanträden och 1 

flera avseenden fKrtydligat paragrafens innehäll .f"nr vinnande av n~dig 

stadga och enhetlighet 1 valfBrfaranJiet. Paragraf 12 1 landskapsnämn-

dens förslag är formulerad sM.an den lyder i lagen den~ december _l937 

Emedan kommunala vallagen•icke innebMll nlgot uttryckligt stadgande 1 

I 

om den ordning, 1 vilken valf5rbunden skulle upptagas å valsedeln, och 

det vid de politiska valen v~sat sig ändamålsenligt att genom lottning 

bestämma denna ordning, har en ändring i s .ådant avseende vidtagits uti 

t r3 av lagen den 3 december 1937, till vilken paragraf' dessutom fogade 

en bestämmelse, enligt vilken valf?:5rbundets rubrik skall angivas 

om valf~rbundets ram. J 13 i landskapsnämndens f'~rslag är likalydande 

med nämnda paragr.af' i rikets lag. 

Genom lagen av den 24 mars 1933 blev en oegentlighet i vallagen 

tad • Sls,om suppleant f'Kr fullmäktig, ., som bli vit vald :från en till fö

renad r~stgrupp (valf8rbundJ h~rande enkel r~stgrupps kandidatlista, 

kunde jämlikt vallagens 38 och 43 t~ under vissa f'Mrutsättningar in-

träda en kandidat, som utsetts till suppleant f'Kr nlgon utom valfc5rbun 

det stlende r~stgrupp., oaktat kandidater~ som icke tagits i anspråk sä~ 
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som fullmäktige eller ~o t 
supl-""an er, hade funnits att tillgå å valf5rbun-

I 
· dets 8Vriga kandidatlistor. Detta kunde inträffa isynnerhet då ett st~r 

. - 1 

re antal listor, upptagande ett fåtal kandidater, inom valfHrbundet an- I 

vänts. Det vore därf'Br riktigast, att suppleanter I f5r valf6rbundet all-

tid skulle tagas bland f!ll'bundets egna kandidater, fBrsAvitt sid.ana fin-

1 nas att tillgå. Uti detta syfte har§ 38 i nämnda lag undergått och i 

landskapsnämnde~s f~rslag intagits ändring därhän, -att gemensamma supp

leanter f8r valf~rbundet skola utses bland disponibla kandidater å f8r-

bundets 8vriga listor, därest nMdigt antal suppleanter fBr resp. enkla 

r~stgrupper salmas. Dessa gemensamma suppleanter skola i ordningsf1:iljd 

inträda 1 de avgAngna fullmäktiges ställe, då.r suppleanter fHr enkel, 

till valf8rbund Mrande r15stgrupp icke finnas. ~A.lunda skola supplean-

ter f 6r fullmäktige, som valts fr§n ensemstA.ende eller fHrenad r 15 stgrupps 

kandidatlistor, icke i dgot fall inkallas, .- frAn utomstA.ende r15stgrup-

per, på sätt enligt den gällande lagen är f 1:i rhA.llandet, utan komma full

egaa 
mäktige, i det fall att tillräckligt m§nga/lfandidater fBr den ensamstå-

ende, resp. fMrenade r6stgruppen icke finnas till fyllande av alla le-

digblivna platser, att i ofullständigt antal fullg6ra sitt värv. Jämväl 

§ 43 har i enlighet härmed underg!:tt ändring. 

~n minoritet inom landskapsnämnden anser det hava varit Mnskvärt, ~r 

att i alla avseenden nå full rättvisa och fKr attarlägsna ett missfHr-

hållande, som ännu enligt denna minoritets uppfattning f6refinnes, att 

man ej stannar vid ovannämnda ändringar utan även ändrar bestämmelser-
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(' •ff . så att vid denna 1 alla stycken 

•-· I. de r"stberäkningep 
s.ci,.,,_ 

na rl:lran '' 
--11a t11 . l'ta, 

illäJnpas som vid landstingsmannavai. 

rande skall komma att t . 
l detta 

s:?'r, 

11 t minoritetens mening ~ven sådan bestäzrunei 

te bODkslledes en g 
se ha.'la 

att
 då kandidat är gemensam för två eller flera röstg~.h 

infHrts, 
• 1.1"'pel' , e 

Sams
tående eller fl:lrenade, skall det sammanräknade beloppet av 

det l'/1s. 

tetal (kvottalJ, han i dem erhålli_t, bliva hans slutliga I'östeta1 ellei, 

kvottal • Genom en a~lik bestämmelse skulle alla, de r.8ster Och 

., 
l'östdela.i, il 

en sådan kandidat, som är upptagen på flera listor, erhåller, llnder ai .. 

la ~rhillanden bli va honom räknade tillgodo• Uch på detta sätt Skull e, 

anser minoriteten, det nu i vallagen fl:lreslagna ändrade och mera kOJnp-

licerade f5rfarandet - i stället fl5r att huvudsakligen blott taga sik

te på en f8rbättring av fl:lrfarandet vid bildandet av valfl:lrbund - ännu 

starkare motiveras jämte de medf~ljande troligen ~kade kostnaderna för 

kommunerna. ~n fl:lrdel vore dessutom att valf~et vid de olika sla-

gen av medborgerliga val skulle förenhetligas och därigenom en f15renk• 

Ung komma till stånd. 

Jämte det landskapsnämnden ytterligare vill understryka, att vid de I 

. I 
stadgarrlen i landskapsnämndens fl:lreliggande txrslag, vilka ber~ra det _ 

proportionella valsystemets grunder, stb-rsta uppmärksamhet ·bl:!r fästas, · 

varfBr dylika bestämmelser b~ra från gällande rikslag reo1pieras fMr 
8 I 

icke äventyra den :bl_ivande _landskapslagem godkännande ,fAr landskaps- / 

till 

nämnden äran ~elägga Landstinget till antagande fXljande ~rsle.S 
1 

landskapslag: 

1· 



rlag 21/2-25 
11a.g 14/7-25 

"FHrslag 013 

till 

kommunal vallag för landskapet Åland. 

Ka.-p r. 

R~stningsomräden och val.myndigheter. 

ordinarie val av fullmäktige, varom stadgas i i 7 av kommunallagen f~r 

lanqskommunerna i landskapet hand, utfärdad den 21 augusti 193u, och i 

~ 8 av landskapslagen om kOl!lD}una~fl'lrvaltning i Mariehamn, utfärdad den 

15 december i931, skall vidt~ga den 4 december oah slutf15ras samma eller, 

om fullmäktige så bestwmna, f5ljande dag. 

um .rurrättande av fyllnadsval stadgas 1 & 45. 

rlag 27/11-17 Varje konmru.n utgl'lr en valkrets och skall av fullm~ktige indelas 1 

rBstningsområden enligt samma grunder, som gälla beträffande val av lands 

. 
-

tingsmän enligt i 2 1 landskapslagen om antagande av vallag f()r landska-

pet Åland, utfärdad den . 2u augusti 1924, 

Venna indelning ska!l, även om besvär mot beslut, . i ärendet anfBrts, 

r förbliva gällande, tills utslag i sa.Kan vunnit laga kraft. 

D 
; 

j 3. 

1- rlag 21/2-25 1'-.l'lr valets f'Brrättande utse fullmäktige i juni månad av det år, varun

llag 14/7-". 

der val av fullmäktige skall verkställas, bland kommunens valbara medlem-

mar en centralnämnd, bestående av en_ordf~rande och fyra medlemmar, av 
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vilka fullmäktige fnrordna en till viceorct1nrande, jämte fyra ersätt 
8.:t-e , 

Samt d är kommunen är indelad i röstningsområden, särskild för vn-j 
, -...· e så.-

dant omrti.de en valnämnd, bestående av en ordförande och två medlellllna.:t-
, a.,, 

vilka fullmäktige förordna den ena till viceordförande, jämte tre ersät~ 

-care; och fortgår tiden .för qeras uppdrag, till dess nya nämnder t 
u setts. 

u o r ordfBrande, medlem eller ersättare i central- eller valnämnct 
8 lle:r 

avgår han till f8ljd av bortflyttning eller annan laga orsak, illhan tiden 

.f~r hans be.fattning är ute; skall .fyllnadsval verkställas • 

.Kap. II. 

Vallängd. 

rlag 21/2-25 F'Br varje röstningsområde skall inom augusti månad valiängd upprättas \ 

l.lag 14/7-" • , 

I 5 lallag 
f'Xr 1 20/8- av omrti.det s valnämnd. I va.Llä.ngden 1nf8ras enligt ärets man tal slängd samt• : 

-24 

liga inom r~stningso~ådet bosatta medlennnar av kommunen, v1l~a ~re in-

gången av cte-c H~pande året .fyllt tjuguett år. Är omständighet veterlig, 

som utesluter nlgon 1 längden anteelmad person .från valrätt, skall där-

- ! 

om antecknas vid hans namn i 1ängden. Valnämnden b 1'3 r underskriva valläng d 

den. 

~ staden Mar1ehamn indelad 1 r~s-cningsomrMen, ank!ommer det å magist 

g äl 
raten att f"Xr varje sådant område upprätta erforderlig vallä.ngd• och 

le f'11r ~vrigt beträffande magistraten vad i 9f 5, 6 och 7 stadgas om val 

nämnd. 

Vederbxrande mantals- eller häradsskrivare skall det ör, då val av 
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fullmä.J.ctige skall 
verkställas 

I före augusti '61 r, 015 
månads ingång emot 

avgift till Valnä.mnd 
clversända f 

~rteckning Mver alla 

stadgad 

-årets mantalslängd 
inom rBstningsomrMet 

enligt det löpanae 

bosatta personer, vilka fyllt 

tjttguett år F 
• 15r teckningen infares 

på vederb1:Srligen fastställda blanketter. 

Veder.bHrande 
pr·ä.sterskap och f.. l . 

orsam ingsfMreständ 
· are samt mantals- 0 ~ 

häradsskrivare 
I länsman och stadsfiskal 

nämnd erforderliga upplysningar. 

§ 5. 

van·· d 

äro skyldiga att lämna val-

a.ng skall från och med a 1 en september till och med den 15 is~ 

ma månad vara ! läm 11 t .. 
P g stalle inom röstningsområdet under behHrig till 

syn framlagd för granskning • . varom b"r 
, u tillkännagivas i den ordning, som 

angående kommunala tillkännagivanden ar" 
/ 

gällande. i/ 

§ 6. 
I 

rlag 17/11-17 Har röstberättigad medlem av konnuunen utelämnats frän vallängden, ocJ 

. . 
I 

vill han begära rättelse, framställe sitt yrkande skriftligen eller munJ 

ligen vid valnämndens sammanträde den 2 oktober eller ingive därförinna 

sitt yrkande på rättelse, skriftligen avfattat, till valnämndens ordf8-

rande. Förmenar någon, att annan person obehHrigen upptagits i valläng-

deh, och vill han begära rättelse, skall yrkande om rättelse skriftliga 

inlämnas till valnämndens ordfl:lrande senast den 2U september. 

Innehåller skrift yrkande I att nAgon i vallängden upptagen skall av-

föras från längden, utfärde ordf~ anden senast den 24 september till

med anvisning, att han är i til~fälle att 

kännagivände härom till denne 

! angivet ställe taga del av skriften och senast under fflrloppet av se2 

Valnö-_ ~ den ing!va skriftlig förkl~ring. 

tember månad till c.o<W,• 

• 

I 



tii 
~ådant tillkännagivande inl ämnas _till postbefordran under omslag, 

· b n1ngsort äro tecknade• docka·· varå emottagarens namn och o . , r valnåJllna.ell 

t tt även pl annat sätt tillställa honom detsamma. '!'illk·· pbetage a . annag1., 

vandet skall dessutom på landet i fullmäktiges samlingslokal Och i st 
9.., 

den Mariehamn å rådhuset anslås, å lämpUgt ställe• 

Anm_ärkningar mot vallängd f~redragas och avgr-1ras vid valnämndens 
salll, 

manträde den 2 oktober. 

Den, som icke n?:ljes åt v-alnämnds•,beslut, s?:lk& däri f?:lre den 15 okto .. 

ber ändring hos länsstyrelsen i landskapet .band, vilken det- ål~gger atl 

of~rdröj!igen upptaga ärendet till behandling och delgiva valnämnden 

sitt utslag i saken, och bör nämnden låta kung15ra utslaget genom anslag 
I 

pl sätt i- mom, 3 är stadgat. 

Uti länsstyrelseps utslag fh- ändring sökas i liögsta förvaltningsdom 

stolen: senast inom trettio dagar efter den dag länsstyrelsens ut slag 

• gavs, denna dag dock oräknad ; och lände därvid till efterrättelse, vad 

om sldant ändringssBkande i allmänhet är stadgat, likväl sllunda, att be 

svär även ~l inom besvärstiden inlämnas till länsstyrelsen i landska-

pet llend fl'tt' att därifrhl vidare befordras. 

rlag 21/2-25 
llag 14/7-26. 

li8geta f~rvaltningsdomstolen äger genom länsstyrelsen i landskapet 

Åland till valnämnden 8verstyra sitt 1 saken givna utslag. 

liar ej yrkande om ändring i vallängden inom fMreskriven tid gjorts 

hos valnämnden, teckne denna! längden intyg, att densamma äger laga 

nQI1.ändringsyrkande framställts, skalJ.valnämnden, sedan dess be-
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017 
slut i anledning av 

yrkandet vunnit laga kr f . 
a t eller slutligt utslag 

p! anförda besvär kommit .. 
namnden till handa i vall~n"d 

1 ---e, en infl:lra av 

nämnda beslut eller utslag påkallade 
rättelser v ft , are er vallä.ngden å-

tecknas intyg, att den, sålunda ··tt 
ra ad, skall .vid valet lända till ef-

terrättelse. Dock mA icke lf'6 .: 
va rrattningeh hindras eller de~s upphävan-

de f6ranledas därav, att slutligt 
utslag i anledning av påyrkad rättel-

se av vallängden ·icke f'rl .re Y,aldage~ hunnit givas eller bringas till 

valnämndens kännedom • 

.Kap. III. 

ValmansfBreningar och valf5rbund. 

9 8. 

Hava valberättigade medlennnar av valkrets i en av dem undertecknad 

skrift enats att vid utsatt val r5sta på en eller flera i skriften 

nämnda personer, vare sådan valmansf5rening berättigad att hos central-

nämnden anh!lla, att f5reningens kandidatlista offentligg5res och in-

f6res i den valsedel, som skall användas vid valet. Undertecknarna av 

skriften skola vara minst så många som det antal fullmäktige, vilket 

vid ordinarie val av fullmäktige i kommunen b5r utses. Sanma person 

må icke underteckna flera~ en sådan skrift; har de'ltr..skett, b5r cent

ralnämnden från samtliga skrifter avlägsna hans underskrift.-

Skrift, varige?om valmansfMrening bildas, skall vara dagtecknad och 

inneh!lla bemyndigande fBr en medlem av f~reningen att vara dess ombudJ 

man och f 5r en annan att vara dennes ersättare, ävensom kandidatlista, 
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rlag 3/12-37 

bb lt så många namn som det antal fullll!",. 
vilken fär upptaga högst du e a"-tt, 

och skola kandidaternas namn samt ,,.,,,_e 
ge, vilket b~r vid valet utses, ~~-"' 

eller syssla tydligt angivas, 

Anhållan om offentliggörande av valmansförenings kandidatlista g~rea 

skriftligen av ombudsman hos _centralnämnd.en senast den 25 oktober ra~e 

klockan tolv på dagen, Ansökan skall ltföljas av den skrift, varigeno~ 

valmansfl)reningen bildats. I ans~kan skall ombudsmannen f~rsäkra, att 

de personer, vilkas namn· ingå· d.som underskrifter ! .sagda skrift, äro 

valberättigade inom kommunen, så ock att de egenhändigt undertecknat 

skriften. 

Upptager valmansförenings kandidatlista person, som jämväl är annan 

valmansförenings kandidat, vare han berättigad att få sitt namn av-

lägsnat frAn listan, såframt han icke är ·medlem av valmansföreningen 

eller eljest lämnat sitt medgivande att av föreningen uppställas såsom 

kandidat. AnsHkan om sådan ändring av valmansfMreningens kandidatlista 

skall skriftligen g11ras av den, som plyrkat ändringen, hos centraln~ / 

den senast den l november fl:lre klockan tolv på dagen. 

; 10. 

ValmansfHreningar, vilka vilja med varandra samverka fHr valet, kun 

na sammansluta sig till ett valfHrbund. Om anslutning till valfMrbund 

beslutar envar valmansf~rening; valmanst'Brening likväl obetaget att i 

den skrift, varigenom fHreningen bildats, eller genom särokilt bemyn-
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digande uppdraga åt en ell~r flera av sina medlennnar 
att å fcireningens 

vägnar därom fatta beslut. 

ValfBrbund bildas sålunda, att därtill anslutna valmansf"dreningar 

härom gemensamt upprätta en skriftlig civerenskommelse 
. I i vilken bör 

upptagas ordningsnummern f"or föreningarnas kandidatlistor och som å 

valmansf'Hreningarn~s vägnar undertecknas av dessas ombudsmän. Envar 

ombudsman skall till sin namn.underskrift foga anteckning om ordnings-

nummern f~r den av nonom företrädda.valmansfcireningens kandidatlista. 

Överenskommelsen skall jämväl innehålla bemyndigande f l5 r en av under-

tecknarna att vara v.alfcirbundets ombudsman och ft;r en annan att vara 

dennes ersättare. I _ överenskommelsen må fHr valf'?irbundet fi,reslås viss I 
rubrik, varom dock oentralnämnden äger slutU'gt bestämma. 

Overenskommelsen skall av valfl:lrbundets .ombudsman inlämnas till cen!' 

ralnämnden senast den 4 november före klockan tolv på dagen. Tillika 

skall till nämnden ingivas valmansföreningarnas beslut om anslutning 

till valförbundet, eller, där fHrening uppdragit åt vissa av sina med

lemmar att härom besluta, det åt dessa givna bemyndigandet, såvitt 

krift varigenom valmansfttt'eningen bildats, 
detsamma ej ingår i den s , 

1 t angående anslutning till vali'Hrbundet. 
.. sagda medlemmars bes u avensom . 

Valmansförening må icke ing 
å i flera än ett valfcirbund. 

.Kap IV. 

f u __ rberedande åtgärder 
Centralnämnde " 

fHr valet samt valsedel. 
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till kännedom medde1a, huru mänga. fullmäk 
centralnämnden skal 1 

t:tg~ 
valet utses, av vem till valet b .. 

som skola. vid det r-nrestående 
ora:n.a.e handlingar emottagas samt när och var de bt5ra t111 vederbörande inläni .. 

na.s. 

t Skall ske 1 den ordning, som beträffande ~.vrtga 
'l'illkännagivande 

'·' 
kommunala tillkännagivanden är gällande, samt genom anslag i oentra.1-
nämndens semlingsrum. 

i 12. 

Centralnämnden sammanträder den 15 · och 27 oktober~ den 4 november 
samt senast dagen efter valet. Vid behov sammanträder nämnden även den 
1, 10 och 12 novemb-er samt å -.andra dagar, då ärende~as handläggning sl-
dant plkallar. 

Den 15 oktober utfärdar centralnämn.den de i i 11 omf0rmälda meddelan 
den. 

Den 27 oktober upptager nämnden till granskning och förser med ord-
ningsnummer de ansökningar och kandidatlistor, som fMr valmansfBrenin- l 
garna inlämnats, och meddelar dem de valberättigade till känn,edom genoJII 
anslag 1 centralnämndens samlingsrum. Finnes an~~kan icke vara beb~ri
gen gjord eller valmansf~rening icke lagligen bildad skall centralnämn
den meddela ombudsmannen underrättelse, att ansökn1nSen avslagits och r 
uppgiva skälen fHr avslaget. Tillika b~ra handlingarna till ombudsman-
nen återställas. Var orsai-_n t111 tt ansukan icke varit 

-'\C> e.vs1e.get den, a u 



behörigen gjord ~ller valmansf'15re i 
n ng ticka lagli 

gen bUdats, vare 

ombudsmannen befogad att ännu 1 
r 

nom fyra dagar d 
Brefter ånyo inlämna 

handlingarna, ben0rigen r ilit tade. Dock å .. 

m ratteJ.se icke äga rum i det 

fall, a) att den skrift, varigenom Val 
mansföreningen bildats, ej är 

undertecknad av erforderligt antal 
valberättigade medlellllllal'; bJ att 

den. person, som inlämnat ansokni .. 
ngen, icke_ ar behiulig att företrä-

da föreningen; samt c) att ansökningen inlö-M"ts 
••,wua. ·sentida eller fln-

kommit 1 annan än härför stadgad ordning. 

Den 1 november granskar nämnden de ändringar, vilka ombudsman 

vidtagit på grund av den honom enligt mom. 3 tillkommande rätt. l;)am

ma dag f6redragas -inkomna ansl5knfogar om sådan ändring av: valmansf15re-, 

nings kandidatlista, åom 1 I 9 moiR. · 2 omf~äl~ ; börande valmansföre-

ningens ombudsman, innan ärendet till slutlig prövning upptages, be-

redas tillfal.le att varda 1 saken hörd. 

Den 4 november ingår nämnden i granskning av inkomna handlingar 

angående bildande av valförbund. Finna_s dessa icke vara beh8rigen 

avfattade eller valf5rbundet icke vara lagligen bildat, skall nämn-

den utan dröjsmål skriftligen meddela valförbundet . anbudsman, att 

valförbundet eller viss valmansfören1ngs anslutning till detsam-

samt uppgiva skäl en f ~r avslaget. De fel

ma ej kunnat godKännas, 

t kunna inom fyra dagar därefter 

a]tt1gheter, som föranlett avslage ' 
L 

.. b dsmannen, uock må rättelse icke äga rum 

rättas genon. åtgard av om u , 

I 
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,. Jlllllelse, varigenom valf~rbuna.et a) tt 15verens~0 
b11a. i det rall, a 

~ta
1 

b~rande valmansförenings ombudsllle.n• ts av veder '-' icke underteckna 
, b) 

. i"~•om anslutning till Valf!:irbun.d lm,.,,5fb'I'8n •,o · e11 att beslut om va .... 
e~ 

e.r att å ft1rening&ns vägnar h" · ~~r ~issa person ~o~ bemyndigande ~ u 
~ be~ 

. d t c1cnats av fBreningens samtliga medleillllla.r• sluta, icke un er e 
, c) 

att obeh81'1ga personer ·aeltagit i b·eslut om valfc:irbundets b1ldan. 

·· som inlämnat handlingarna, icke ~ beh~ ... ig de, d) att den person, 
u. 

att fllreträda valf~rbundet, ej att valf~rbundets ombudsman icke 

inlämnat o'V'erenskommelseskriften eller föreskriven utredning an- J · 

l glende valmansfBreningernas anslutning till ~rbundet; mr ensom t 
f) att handlingarna inlämnats sentida eller :L.a_Il?)a;n än hiirfBr stad-

gad· oitdhing, 

Den 10 november g11ansl!ar _nämnden de ändringar, vilka valfBrbun-

dets ombudsman med stBd av f!'lreglende moment vidtagit i handlin-

garna angAende bildande av valförbund • 

.liar valmansf'Mrenings anälutning till valf1:irbund avslagits, skall 

centralnämnden pl därom av valmansr>sroningena ombudsman gjord akrii't1 

lig anmälan, som bBr inlämnas till nämnden senast den 12 november fll'C 

klockan tolv pl dagen, utesluja fHreningens kandidatlista trln den_ 

sed 1 
ti en1 e ' som skall Vid valet användas• tiM.an anmälan kan ske an ng 

den skrift, varigenom f8reningen blldats, ' i stMd av stt lt (l]bu.dsl!lmtl 

givet bem-yndigand 1 ft~~älan fogad skriftlij e, e ler pA. grund av en till ......,... 
fKrklar1ng d 

medleltllll', \ ' un ert4cknad av mer än hälften av rnreningens 

I 



vari ombudsmannen bemyndigats att vidtaga 
nämnda åtgärd.I senare fal-

iet bt:Sr ombudsmannen i anmälan f ·" ;;,. 
·ors<I.A.ra, att underskrifterna 1 sagda 

f~rklaring tillkommit genom nh" 
ege å.ndig namnteckning. 

§ 13. 

Har en.dast en kandidatlista blivit .....,r valet 
~l' godkänd, verkställas 

i ke särskild val~· "tt 
c orra ning, utan f5rfare centralnämnden såsom 1 ~ 28 

mom • 1 säges • 

Därest tv! eller flera kandidatlistor för valet godkänts, bBr cent

ralnämnden sammanställa den valsedel, som skall vid valet användas och 

1 vilken de lagligen bildade valmansf~reningarnas kandidatlistor inta-

gas sllunda ordnade, att till samma valf'drbund hörande kandidatlistor 

i numme~ljd ft5renas under gemensam rubrik och avskiljas frän andra 

listor pli. sMant sätt, att det tydligt .framgAr, vilka kandidatlistor 

som Mra till varje valf'örbund. ValförbundemL inbördes ordningsf~ljd 

inom sammanställningen bestämmes genom lottning och de utom valf8rbund , 

stäende kandidatlistorna intagas sist A valsedeln, ordnade efter ord-

ningsnummer. 

Valsedeln må ej innehllla annat än gemensam rubrik, utvisande fBr 

vilket val densamma uppgjo~ts,valf'Xrbun~ens rubriket, envar tryckt o-

vanfl:lr vederbr rande valf~rbunds ram, ävensom samtliga kandidatlistor 

med deras ordningsnummer • 

. Valsedeln b8r meddelas de valberättigade till kännedan pl enahanda 

sätt som ~vriga kommunala tillkännagivanden samt genom anslag i central-

l 
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024 

nämndens samlingar . ll...:1 um. ~t:t.Uana valsedlar skola även 
d 

, genom central .. ens f"Xrsorg makul 
n __ . erade, så.vitt mBjligt till .. sta,llas varje valmansr~ 

ning_s ombudsman i sl mAnga 
r, 

exemplar, som det fi nnes undertecknare l 
den skrift, varigenom valmansf6reningen bildats. 

i 14. 

Centralnämnd til lkommer ~tt härefter skyndsamt llta mlmgfaldiga va 

sedeln samt att under omslag an alet,tillsända val 
' ned på.teckning an t 

nämnden i varje r0stningsomrMe n~digt antal så.dana valsedlar ~ 

.l.'\,8.p. v. 

~ 15. 

tiU vidtaga valdagen kl Vali'Krrättn1ngen skall 1 varje r?:istningsomrll--"e 

kan nio om morgonen och fortgå till klockan tjugu på aftonen eller oc 

senare, om valnämnden finner det nBdigt, med avbrott en gång under da 

gen av h~gst två t1mmar enl.igt v;alnämndens bestämmande. 

Arbetsgivare eller )lans stlillf"Bretriidare b 8r ordna arbetet sl, att 

1 hans tjänst enotällda personer icke hindra& att sin valrätt utxva; 

ter han häremot, stratfes med b~ter. 

J. rllstningsomrldets val.nämnd ankommer att vidtaga alla r,sr val1'8r -

rättningen erforderliga anordnin!!ar &vensom tillse, att i vall okal• 

n8digt antal kopior av valsedeln finn•• till pAseende, 

:särskilt skola sidan• ltgi!.rd•r vara v idtagna, att icke nAgon ml 



27/11-17 

It 

02i 

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

tillfälle att under fullt bevarande av valhemligheten i sin valsedel 

.utmärka, huru han r östar, och att härför nödiga tillbehör finnas att 

tillgå. 

Valnämnden f"öranst"alte ock, att tillräckligt rymlig plats invid val

rummet finnes anvisat för de ·-v.almän; vilka avvakta sin tur att inkomma 

1 valrummet, och att denna plats avstänges vid det klockslag, då val

f örrättningen enligt tillkännagivande ska l l om aftonen avbrytas eller 

avslutas. öker uppehåll undr:r dagen, beror av valnämnden, huruvida pla! 

sen skall avstängas • . 

~ 17 . 

Inom eller invid .vallokal må ·tal ej hållas, ej heller tryckta eller 

skrivna UP.P.~Op anslås el ler till de väljande utdel as. 

~ 18. 

Vid valförrättningen skall ordfclranden i r c:5stningsomr'åa.ets valnämnd, I 

omedelbart innan r östningen börjar, visa de närvarande, att valurnan 

är tom, samt sedan öppna det omslag, vari de nämnden tillsända valsed-

larna äro insatta. 

~ 19. 

Valman, som vill utöva sin valrätt, anmä1e sig nos r ~stningsområ-

dets vehä.mnd f ör erhållande av valsedel, 

~ 20. 

Vid valet skall den väljande med ett streck utmärkij den kandidatlis-
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ta, .f"ör . vi1ken han v111 avgiva sin r Bst. 

Valman äge iclce rätt att på något sätt .f'Mrändra den i valsedeln 
ltil 

tagna kandidatlista, .fMr vilken han vill avgiva sin rMst. 

9 21. 

rlag 27/11-17 ~edan valman gjort .för röåin1ng nödig anteckning, skall han t111 ~ 

" . 

nå.mnden .framlämna valsedeln hopv1k en f'~r att avstämplas, ocn insätte 

därpå den stämplade valsede.ln 1 valurnan. 

~ 22. 

~.fter det valman inlagt valsedeln i urnan, skall i va1längden ut

märkas, att han ut8vat sin valrätt. 

~ 23 . 

Göres uppehlll i val~rrättningen;, skall valurnan .förseglas med o 

.fMrandens och minst en medlems i valnämnden sigill samt sättas i s äke _ 

.fBrvar. När .fHrrättningen däre.fter .fortsättes, b ~r nämnden, innan .fl-S 

iingen borttages, .:f'Xrvissa sig om, att sigillen äro obru~na. 

Innan uppehåll i .f~rrättningen sker eller röstningen .fMrklaras av 

slutad, skola alla .f~re det i sMant avseende bestämda klockslaget ti 

städeskomna valmän äga rätt att r ~sta. 

J 24. 

oå snart rBetningen avslutats, uttagas de avgivna valsedlarna ur u 

nan och räknas oöppnade. Likaledes rälmaa antalet av de personer, vi 

enligt anteckningarna 1 vallängden utMvat valrätt. 

~amtliga avgivna valsedlar inläggas .näre.fter 1 nållbart omsl ag, v 

1 
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ket ordföranden och minst en medlem i valnämnden bHra omsorgsfullt för-

segla med sina sigill. 

1 omslaget tecknas sedan påskrift till centralnämnden samt uppgift 

om innehållet. 

f 25. 

lian ej räkning av avgivna valsedlar genast ske, av anledning att ti-

den är lAngt framskriden, f~rfares med valurnan, såsom i~ 2~ är sagt, 

och verkställas de avgivna valsedlarnas räkning oeh insättande i om-

slag följande dag. 

'26. 

Vid valfBrrättningen fHres av en medlem i rtl:tningsområdets val-

näl;nnd :@lrotokoll, vari antecknas dagen f ~r ~~rrättningen, de närvarande 

medlemmarna 1 namnden~ klockslagen, då f8rrättningen vidtog, uppehåll 

däri skedde och r~stningen f Hrklarades avslutad, ävensom antalet avgiv-

na valsedlar och personer, som utHvat valratt, varjämte de vid omslaget i 

f ~rsegling begagnade sigillen avtryc~as i protokollet. 

F'"orrättningen avslutas med protokollets uppläsande och anteckning 

därå av valnämndens ordfHrande, att protokollet är riktigt, varefter 

protokollet insattes 1 omslag med påskrift, ställd till centralnämn

den. 

§ 27. 

Ordf~randen och en medlem i rMstningsområdets valnämnd skola gemen

samt, så snart ske kan, antingen personligen eller genom posten till 
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rlag 3/12-37 
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centralnämnden f'rambef'ordra ej mindre de i ~ 24 nämnda valsedla:r .. an 

ock, under särskilt omslag, valprotokollet • 

.t{ap. VI. 

Rnstberäkning och f'astställande av valresultatet. 

~ 28 -. 

Har blott en kandidatlista blivit f ör valet godkänd, anses denna 

hava vunnit valmännens enhälliga· anslulining, octl f"nrklare centraln'· 

den vid sammanträde den 4 december f'~r valda så många av kandidatlis .. 

tans valbara kandidater, räknat frim listans b örjan, som skola vid v 

let ulises. 

Har särskild valf~rrättning ägt rum, b~r r 5 sträkn1ngen vidtaga se-

nåst dagen efter valet samt så snart som mr5 jligt 'slutf'~ras. 

Uå rMsträkn1ngen skall begynna, 5ppnas de rrån varje särskilt r ~st 

ningsomrM.e till centralnämnden inkomna valsedlarnas omslag, räknas 

ciari bef'intliga valsedlar ocn jämföres antalet med de!.t i valnämndens 

protokoll anteclmade. 

Varef'ter skola valsedlarna öppnas och ordnas sälunda, att till en 

r nstgrupp f'~renas de sedlar, i vilka väljaren avgivit sin röst f Rr s 

ma kandidatlista. 

~ 29. 

rlag 27/ 11-17 Ar n6gon av dem, på v.D.ka valman r Mstat, icke vo.lbar eller icke med 

tydlighet be tecknad, gälla likväl wJJJMdlCl'lS r~st f'i'jr de Mvriga. 

Har valman å valsedeln utmärkt flera än en kandidatlista, 

eller f'~rsett valsedeln med sin namnteckning eller med annat till 



8SIJ 

I saken icke ho'rande märke, 

02.!J 

I eller använt annan än sådan valsedel, som hos valnämnden uttagits, 

eller befinnes vederbörande valnämnds stämpel icke å valse.deln, 

I~ 

vare sådan valsedel ogiltig. 

I 

f 30. 

rlag 24/ 3- 33 R~stgrupps röstetal utgöres av de för densamma godkända valsedlarnas 

i antal. 

Valsedlar, som avgivits för kandidatlistor, ·hHrande till samma val-

förb;und, bilda en förenad rHstgrupp, vars ·röstetal utgöres av summan av 

rös te talen fl5r de till förbundet anslutna valmansföreningarna. 

~ 31. 

rlag 27/11-17 Varje fHrenad eller ensamstående r~stgrupps rHstetal delas i tur 

och ordning med ett, två, tre och så vidare, efter behov, högst med det 

tal., som anger an talet. av röstgruppens kandidater. 

De sålunda erhållna kvoterna upptecknas ordnade i f~ljd efter storlek, 

b~rjande med den största, och vid varje kvot ~tecknas, ur vilken före-

nad eller ensamstående röstg~pps kvoter den tagits. Lika stora kvoters 

inbördes ordning avgöres genom lottning. 

Frful början av denna kvotföljd avskiljas lika mAnga tal som antalet 

av de fullmäktige, yilka skola utses vid valet. 

§ 32. 

rlag 27/11-17 ~nvar f'orenad eller ensamstående röstgrupp äger att bland fullmäktige 

fylla lika många platser som antalet av de fnr densamma Jämlikt t 31 
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mom. 3 avskilda kvoter. 

§ 33. 

rlag 27/11-17 Från ensamstående rBstgrupps kandidatlista avskiljas~ utgående fr~ 

rl-a.g 21/2-25 

dess b5rjan, lika mmga kandidaters namn, som röstgruppen Jämlikt J 
32 

tillkommer p1atser bland fullmäktige, och ä.ro dessa kandidater till 
~ 

mäktige utsedda. 

f 34. 

F-,1renad röstgrupp tillkommande platser bland fullmäktige fördelas 

t'J 

mellan ge till rastgruppen hHrande enkla rHstgrupperna, på sätt i~§ . 
r J 

31, 32 och 33 stadgas, varvid varje r5stgrupps rHstetal i sin tur de-

las med ett, tv!, tre och så ·vid are, de erhållna kvot talen ordnas 1 f !! 

efter sin storlek samt .från denna kvotf~ljd, 

avskiljas s! mAnga kvottal som antal et ·av de 

ut·gående .från de-as b ~rjanf 

platser den f'cirenade rast l 

gruppen äger fylla bland fullmäktige, och tillkommer varje enkel r8st• 

grupps! många platser bland fullmäktige som kvottal blivit f ~r dens 

ma avskilda. 

f 35 • 

rlag 27/11-17 .Kandidat, vars namn avskilts :frm två eller flera kandidatlistor, 

ses vald f~r den enkla rHstgrupp, ! vars kandidatlista hans 

seende å ordningen tidigare f~rekommer. Intager hans namn å två eller 

flera kandidatlistor i avseende ! ordningen samma plats, anses han vs.l~ 

~er den enk1a restgrupp, vars r8eteta1 är st>t're, men om deras rBstet•t 

äro lika, avgMr lotten. 
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~ 36. 

rlag 27/11-17 Då rBstgrupp genom tillämpningen av stadgandena i~ 35 fKrlorat full-

rlag 24/3-33 

mäktig, som ansetts vald f ör densamma, inträder å hans plats såsom 

fullmäktig rBstgruppens förste ännu icke valde kandidat. 

Skall detta strgande tillämpas på tv~ eller flera r5stgrupper, be-

gynnes från .den enkla r 5stgrupp, vars rBstetal är stBrst, och fortsättes 

i ordningsfBljd -enligt rBstgruppernas storlek. 

f 37. 

Om vid tillämpningen av stadgandena i~ 31 mom, 3 samt tl 34 eller 36 I 

n~digt antal namn icke finnes å rBstgrupps kandidatlista, fylles ledig 

vorden plats, där rKstgruppen hKr till f~renad rKstgrupp, ur .den rKst-

grupp, vars ~vottal närmast .hade avskilts, om det i~ 34 omnämnda av-

skiljandet av , kvottal hade fortsatts, och, där r8stgruppen är ensamstå-

ende, ur den röstgrupp, vars kvottal närmast hade kommit att avskiljas, 

om det i~ 31 omnämnda avskiljandet av kvottal hade fortsatts. Lag samma 

vare, då f nrenad rBstgfUPPS samtliga kandidater redan blivit såsom val-

da avskilda. 

Därest i cke alla de platser, som bort genom valet besättas, kunna 

med tillämpning ~v ovanstående bestämmelser fyllas, f?;rblir fullmäktiges 

antal tillsvidare ofullständigt. 

~ 38. 

rlag 24/3-33 '.L'ill ersättare ~r fullmä.kti,ge utses fKr varje enkel r5stgrupp lika 

många kandidater, som de f 8r rKstgruppen valda fullmäktiges antal utgör , I 



dock minst tvä, 

kandidatlista i 

lj f .. r detta ändamål från varje enkel .,.,. och avski as O 
· 

... öst 
~¾.~ 

ordningsföljd framåt så mrumga namn, som gruppen-ägel' qt 
1 

~, 
• d endast av namnen på de kandidater. v1,,~ ersättare, med fMrbig1:1.en e , ~ l'~d.~~ 

äro valda till fullmäktige eller ersättare. 

· FHrsUr icke antalet av ensamsdende rxstgrupps kandidater 
I . t r. 

111 beir· a-t, 
tande av alla de ersättareplatser, som enligt mom. 1 skulle tillkonuna de 

samma, fBrblir antalet ersättare, som borde fMr rHstgruppen utses, Of'u.ll 

ständigt. 

Finnes f8r en eller flera, till f6renad rBstgrupp h~rande enkla r8st~ 

grupper icke nMdigt antal kandidater f~r besättande av samtliga. enkel 

rKstgrupp tiilkommande ersättareplatser, utses f l:Sr den f~ enade r~ tgrup 

pen så mAnga gemensamma ersättare, som det bristande antalet ersättare 

inom de enskilda r6stgrupperna sammanlagt utg6r. I sådant avseende fort-

sättes avskiljandet av kvoter fr§n den i i 34 omf~rmälda kvotfxljden, o 

· vid varje kvot antecknas från den enkla r östgrupps kandidatlista, ur var 

kvoter den tagits, den f5rsta kandidat, som ännu icke valts till fulllnäkr 

tig eller ersättare eller tidigare antecknats enligt detta moment. Av de 

sllunda antecknade kandidaterna utses t ordningsfBljd n6digt antal gemen 

samma e·rsä.ttare ~r den f'clrenade r~stgruppen. Kan ej fullt antal ersätt 

sålunda erhållas, f'Mrblir antalet gemensamma ersättare f5r den fMrenade 

rMstgruppen ofullständig. 

I 39. 

rlag 27/11-17. Då uppehåll 1 r6stberäkningen sker, skola samtliga valsedlar Och ut' 



033 

räkningar hållas så f~rvarade, att icke n§gon utom centralnämnden st åen-

de person har tillgmig till desannna, 

t 40, 

rlag 27/11-17 Vid den rBstberäkning, som verkställes av centralnämnden, föres pro

tokol~, 1 vilket särskilt ,skall antecknas antalet ogiltiga valsedlar in-

Il 

rlag 21/2-25 

rlag 24/3-33 

o_m varje rBstningsområde. samt de personer, vilka blivit valda, och de 

fBr varje rl:5stgrupp valda ersättarena enligt ordningsföljd, 'l'ill pro

tokollet bifogas alla vid uträknandet av valresultatet uppkomna uträknin

gar, och skola dessa genomdragas och fHrseglas av ordfl:5randen i central-

.nämnde'n, 

~ 4L 

Vid centralnämndens sammanträden för räknande av valsedlarna och fast \ 

ställande av valresultatet skola valmansfilreningarnas ombudsmän äga rstt 

att närvara. 

9 42. 

Valresultatet skall av centralhämnden kungHras på enahanda sätt, som 

övriga kommunala tillkännagivanden offentliggl5ras, samt skriftligen med- , 

delas fullmäktige. 

.l\ap • VJ.l • 

öärskilda stadganden. 

Um medlem av fullmäktige d~r eller till fHljd av bortflyttning eller 

fi:lr an,nan laga el ler av fullmäktige godkänd orsak avgllr, innan tiden 
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f~r hans uppdrag är ute, eller är på grund av skäl, som av full:rnäk:ti 
g~ 

godkännes f ör minst två mäns.ders tid förhindrad att deltaga 1 t ' lllllll~~ . 

tiges garomll, bör fullmäktiges ordf?lrande i nans ställe inkalla f•· ] nx-st 

ctärintills ännu icke i anspräk tagna ersättare ·från den enkla- r" ... ,,stgx,ll.~ 

f 6r vilken den avgångna eller fl:lrhindrade blivit vald. 

Finnes icke ersattare att tillgå f~r enkel r~stgrupp som h" ,_ . , ur t111 

rlag 25/b-:34 

f ~renad röstgrupp, inträder i stället den f!irenade r östgruppens f'Br~ 

sta där1nt1lls ännu icke 1 ansprAk tagna gemensamma ersättare. 

Kunna icke genom tillämpning av bestämmelserna 1 mom. l och 2 alla 

platser bland fullmäktige besättas, handha.ve fullmaktige tillsvidare 1 

ofullständigt antal sitt värv. 

.lsrsättare tjänstgör såsom fullmäktige under den tid, som fKr 

' den avgångne skulle hava återstått, eller, därest han trätt i till- · 

fall1gtv1s f~rhindrad fullmäktige ställe, så länge hindret va-

rar. 

~ 44. 

Vill någon 8Verklaga val av fullmäktige, göre det 1 den· ordning, s 

gäller vid besvär över beslu~ av fullmäktige. Besvärstiden rä.knM! fr 

dagen f'Hr kulllgMrandet av valresuU:tatet. 

~ 45. 

rlag 21/2-25 Godkännas besvären och f 6rord.nas till nytt val, lligger det central 
llag 14/7-25 

nämnden att ofMrdrMjligen skrida till valets :t'~rrättande, och- skall vi 

•] 
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valet användas då gällande vallängd. De sålunda valda fullmäktiges upp

drag varar till utgången av det kalenderAr, då den kommunala valperioden 

r0r sta gången utlöpar~ De tidigare valda böra emellertid kvarstå vid sitt 

uppdrag tills det nya valet verkställts. 

Har fullmäktiges antal av en eller annan orsak nedgitt så, att detsam

ma icke utgör tre fjärdedelar av det stadgade antalet, b0r fullmäktiges 

ordfö~ande om f'Krh!llandet anmäla nos landskapsnämnden, som, ifall skäl 

därtill anses ft5rekomma, ftlrordnar om verkställande av fylln:adsval, och 

skall vid valet användas då gällande vallängd. För de vid val~t utsedda 

.futlmäktige väljas likaledes ersa.ttare enligt enahanda grunder som vid 

ordinarie fullmäktigval, och iakttages vid dylikt v~l jämväl för l:S'Vrigt 

i tillämpliga delar vad i ··denna landskapslag är: stadgat. 

f 46. 

rlag 27/11-17 Ar i denna landskapslag r-~r något visst fall utsatt dag helgdag, gäl-

!lag 31/8-29 
l c s. 2u, 

le .i'örsta pelgfria dag därefter såsom för sådant fall bestämd. 

9 47. 

Åan fullmäktigwal eller däz:,till hörande f0rberedande åtgärd av nAgon 

orsak icke verkställas å.tid, som i denna landskapslag stadgas., må land-

skapsnämnden utsätta ny tid för f0rrättningen; och vare., därest val icke 

skett f8re valperiodens slut., de fullmäktige och ersättare, vilkas verk-

samhetstid under mellantiden utgär, skyldiga att kvarstå i .sitt uppdrag, 

till dess valet ägt rum oc~ de valdas verksamhet vidt~git. 

nar inom den av landskapsnamnden utsatta nya terminen f~r .fl-{rrätt-



\' i,~ \ 
01'6 

ningen någon kandidatli~ta icke iniämnats till centralnämn.den 
1 8 ltoJ_~ 

hittills varande fullmäktige och ersä.ttarena vara skyldiga att 
kva.1-at 

även under den nya valperi oden., utån avseende där! att de j änili 
kt ~ l 

mom. 2 1 la.ndskapslagen om antagande av konnnunallag fc5r landskolllnntn~ 

1 landskapet Åland, utfärdad den 2laugust1 l93u och~- 12 mom. 2 1 l 
. ~ 

skapslagen om kommunaUBrvaltning 1 Mariehamn, utfärdad den 15 dece b 
Il! e 

. 1931, varit berättigade till befrielse fr!n uppdraget. 

9 48. 

rlag 16/l-3G Vid de proportionella val, som av fullmäktige skola ff$rrättas, 1ng 
kandidatlistorna till ord:fHranden f~r fullmäktige p! tid, som av dess 

landskaps-/ utsatts, och skola i Bvrigt :f~reskrifterna i denna/ lag 1 tillämpliga 

lar .tjäna till efterrättelse. SA.som centralnämnd fungerar den valn~ 

som därtill utses av fullmäktige. 

~ 49. 

Lag 27/li-17 Arvoden åt medlemmarna i centralnämn.den och valnämnd.erna samt övri 

av valen .föranledda utgifter bestridas av kommunen. 

t 5u. 

Denna landskapslag, varigenom landskapslagarna den 14 juli 1925 om 

antagande av lagen om andring av kommunala vallagen., given den 21 fe 

ruari 1~25, samt den 31 augusti 1~29 anglende and.rad lydelse av~ 47 1 

landskapslagen om andring av .kommunala vallagen av den 14 juli 1925 up: 

hävas., träder omedelbart i kraft • 11 

Mariehamn den 5 februari 1~41. 

vägnar: 

/ 
~ ~ v:__. 


