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l 1 a n d s 1 a n d s k a p s n ä m n d s fram-

ställning till }lands landsting med förslag till 

landskapslag om kommunala val i landskapet Pland. 

Den 1 mars 1941 antog Ålands landsting en landskapslag om kormnunala 

val i landskapet l\_land. Den 13 juni sarmna år förordnade Republikens Pre-

sident, att sagda landskaps1ag skulle förfalla, emedan de i §§ 12 och 

44 av kommunala vallagen ,för riket ingående stadgandena, dels om icke 

valbarhet för särskilda personer, dels angående b esvärsrätt för allmän 

åklagare i visst fall, d.v.s. de s.k. kommunistparagraferna, icke inta-

gits uti motsvarande lagrum i landskapslagen, ehuru dessa stadganden bö-

ra anses vara av rikslagstiftningsnatur. Ett av landskapsnämnden den 

27 januari 1943 uppgjort nytt förslag, i vilket förenämnda bristfällig-

heter observerats, förkastades av Landstinget under våPsessionen 1943, 

emedan en förutsättning för lagens antagande ansågs vara, att i landska-

pets kommunallagar intogs stadganden från rikets mo~svarande lagar om 

icke valbarhet på grund av ådömt straff för bl.a. hög- och landsförräde-

ri samt b esvärsrätt för allmän åklagare i vis sa fall. Samtidigt uppdrog 

Landstinget åt landskapsnämnden att inkomma till 1943 års höstsession 

ej mindre med framställning om sådan ändring av landskapslagarna om kom-

munalförvaltning i landskapet, att i dem skulle intagas stadganden om 

icke valbarhet ur § 10 i rikets kommunallag fö,r landskommunerna och § 11 

i kommunallagen för städerna, än även med nytt förslag till kommunal val-

lag för landskapet P.land. I enlighet med si t t uppdrag uppgjorde land-



skapsnämnden sedermera nya förslag till förenämnda landskapslagar, vilka 

även till höstsessionen ingåvos till Landstinge~ . Förslaget till ändring 

av landskapslagen om kommunalförvaltning i J.Wariehamn antogs av landstin-

get, medan förslage t till ändring av landskapslagen om kommunalförvalt -

ning för landskommunerna i landskapet lland förkastades av orsak, som in-

genting hade att göra med de s .k . kommunistparagraferna • . Fr8gan om kom-

munala vallagen slutligen bordlades. Den 23 mars 1944 förordnade Republi · 

kens President, att landskapslagen om ändring av landskapslagen om kom-

munalförvaltning i Marie,hamn skv,11,e .förfalla, emedan i landskapslagen 

icke intagits ur rikets motsvarande lag bestämmelser, uti vilka stadgas, 

att, om till kommunaJ.,t förtroendeuppdrag vald person mister sin valbar-

het, så upphör hans uppdrag, samt att sådan person, som valts till kom-

munal förtroende-post och står under åtal för hög- eller landsförräderi-

brott, delaktighet i sådant eller förberedelse eller försök därtill 

eller om vederbörande åklagare beträffande sådant brott, för vilket per-

sonen i .fråga .kommer att åtalas, till rätten ingivit å talsskriften, 

skall under tiden för rättegången avhållas från sagda fc:.irtroendepost . 

När Landstinget vid höstsessionen 1944 till slutlig behandling upptog 

förslaget till landskapslagen om kommunal vallag i landskapet }.land, 

hade den politiska situationen för landet till följd av det förlorade 

kriget undergått en sådan förändring, att avlägsnandet av kommunistpa-

ragraferna ur rikets kommunala vallag och lagarna om kommunalförvalt-

ning därav betingades . Detta har också skett· genom lagen angående änd-
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ring av kommunala vallagen av den 1 december 1944 samt la·garna angående 

ändring av kommunallagen för st8.derna och för -landskommunerna, b i:i.gge 

givna jämväl den 1 december 1944 . Till följd htirav förkastade även 

Landstinget enhälligt förslaget till landskapslag om kommunala val i 

landskapet }\_land och uppdrog samtidigt åt landskapsni:imnden att till in-

nevarande års vårsession inkomma med nytt förslag till kommunal vallag. 

Med stöd av förenämnda har landskapsnä!m1den uppgjort nytt förslag, i 

villrnt de omstridda §§ 12 och 44 formulerats i noggrann öv.erensstämmel-

se med motsvarande stadganden i rikets kommunala vallag, .och får land-

skapsnämnden härmed förelägga Landstinget till antagande följande för-

slag till landskapslag: 

11 L a n d s k a p s 1 a · g 

om kommunala val i landskapet } land. 

I enlighet med 1\.lands landstings b~s1ut stadgas: 

Kap. I. 

Röstningsomr8_den och valmyndigheter. 

§ 1. 

Ordinarie val av fullmäktige, varom stadgas i kommunallagen för lands-

konnnunerna i landskapet Ä-land och landskapslagen om kommunalförvaltning 

i Marieha~, skall vidtaga den 4 december och slutföras samma eller, 

om fullmäktige så bestämma, följande dag. 

Om förrättande av fyllnadsval stadgas i § 45. 

§ 2. 

Varje kommun utgör en valkrets och skall av fullmäktige indelas i 
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röstningsområden enligt samma grunder, som gälla beträffande val av 

landstingsmän . Denna indelning skall, även om besvär mot beslut i ä -

rendet anförts, förbliva g~llande, tills utslag i saken vunnit laga 

kraft. 

§ 3. 

För valets förrättande utse fullmäktige i juni månad av det år var -

under val av fullmäktige skall verkställas, bland kommunens valbara 

medlemmar en centralnämnd, bestående av en ordförande och f:yra leda-

möter, av vilka fullmäktige förordna en till viceordförande, j i:imte fy-

ra ersättare samt, där kommunen är indelad i röstningso~råden, särskilt 

för varje sådant område en valnämnd, bestående av en ordförande och 

två ledamöter, av vilka fullmäktige förordna den ena till viceordföran-

de, jämte tre ersättare; och fortgår tiden f<:ir deras uppdrag till dess 

nya nämnder utsetts. • 

Dör ordförande, ledamot. eJ.,ler ersättare i central- eller valnämnd 

eller a~går han till följd av bortflyttning eller annan laga orsak, in-

nan tiden för hans befattning är ute, skall fyllnadsval verkställas . 

Kap rr. 

ValJ.ängd. 

§ 4. 

För varje röstni,ngsområde skall inom augusti månad vallängd upprät-

tas av områd,ets valnäm.Ild. I vallä:r;.gden införas enligt årets mantals-

längd samtliga inom röstningsomrndet bosatta medlemmar av kommunen, 

vilka före ingången av det löpande ~ret fyllt tjuguett år, och vilka 
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i landskapet haft sitt laga bo och hemvist under minst fem år. Är om-

ständighet veterlig, som utesluter någon i längden antecknad person 

från valrätt, skall därom. antecknas vid hans namn i längden. Valnfönn-

den bör under skri va vallängden. 

Är staden Mariehamn indelad i röstningsområden, ankommer det å ma-

gistraten att för varje sådant område upprätta erforderlig vallängd; 

och gälle för _ övrigt beträffanqe magistraten vad i §§ 5, 6 och 7 stad-

gas om vallängd. 

Vederbörande .mantals- eller hä:radsskrivare skall det 8r, de. val av 

fullmäktige skall verkställas, före augusti månads iJ;igång emot stad-

_gad avgift till valnämnd översända förteckning över alla de i mom. 1 

nämnda personer, vilka en,J.igt det löpande årets mantalsltingd inom röst-

ningsområdet äro bosatta och vilka fyllt tjuguett år . Förteckningen in-

fqres på vederbörligen fastställda blanketter. 

yederbörande prästerskap ·och . församlingsföreståndare samt mantals-

och häradsskrivare, länsman och stadsfiskal är o sky,ldiga att · lämna val-

nämnd erforderliga upplysningar. 

§ 5. 

Vallängd skall från och med den 1 september till o.ch med den 15 i 

samma månad vara å lämpligt ställe inom röstningsow~&det under behörig 

tillsyn framlagd för granskning, varom bör tillkännagivas i den ordning, 

som angående kommunala tillkännagiYanden är gällande • 

. ' .§ 6. 

Ha1
1

• röstberättigad medlem av kommunen utelämnats från valliine;den 
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och vill han beeära rättelse, framställa sitt yrkande sk1'iftligen eller 
stolen senas 

muntligen vid val:riämndens sammanträde den 2 oktober eller ingive där-
gavs, denna 

förinnan sitt yrkande på rättelse, skriftligen avfattat, till valnämn-
om sådant än 

dens ordförande. Förmenar någon, att annan person obehörigen upptagits sve_r även må 

i vallängden, och vill han begära rättelse, skall yrkande om rättelse .Åland för at' 

skriftligen inlämnas till valnämndens ordförande senast den 20 september, Högsta fÖJ 

Innehåller skrift yrkande, att n ·°i gon i vall ängden upptagen skall av- -_ land till VE 

föras från l~i.ngden, utfärde ordföranden senast den 24 septe111b er till-

kännagivande härom till denne med anvisning, att han är i tillfälle att Rar ej yrll 

å angivet ställe taga del av skriften och senast under förloppet av hos valnä.mnde 

september månad till valnämnden ingiva skriftlig förklaring. kraft. Har än 

Sådant tillkännagivande inlämnas till postbefordran under omslag, beslut i anle 

varå emottagarens namn och boningsort äro tecl{nade; dock är valnämnden på anförda be : 

obetaget att även på annat sätt tillställa honom detsamma. Tillkänna- da beslut ell( 

givandet skall dessutom anslås å anslagstavlan för kommunala tillkänna- nas intyg, att 

givanden. telse. Dock må 

Anmärkningar mot val längd föredragas och av göras vid valnämndens anledas därav, 

sammanträde den 2 oktober. vallängden ick 

Den, som icke nöjes åt valnämnds beslut, söke däri före den 15 okto- dens kännedom. 

ber ändring hos länsstyrelsen i la'Ildskapet }land, vilken det åligger 

att ofördröjligen upptaga ärendet till behandling och delgiva valnämn-

den sitt utslag i ärendet. Utslaget skall av nämnden ku;nsöras genom an-

slag, på sätt i mom. 3 är stadgat. Hava valberä 

Uti länsstyrelsens utslag får ändring sökas i Hössta förvaltningsdom· 

I 

\ 
~ I 
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stolen senast inom trettio dagar efter den dag länsstyrelsens utslag 

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

om sådant ändringssökande i allmänhet är stadgat, likväl sålunda, att be-

svär även må ·inom besvärstiden inlämnas till länsstyrelsen i landskapet 

Åland för att därifrån vidare befordras. 

Högsta. förvaltningsdomstolen äger genom länsstyrelsen i landskapet 

1' land till valnämnden överst yra sitt i saken givna ut slag. 

§ 7. 

Rar ej yrkande om ändring i vallängden inom föreskriven tid gjorts 

hos valnämnden, teckne denna å längden intyg, att densamma äger lae;a 

kraft . Har ändringsyrkande framställts, skall VB.lnämnden, sedan dess 

beslut i anledning av yrkandet vunnit laga kraft eller slutligt utslag 

på anförda besvi:ir kommit nämnden tillhanda, i vallängden införa av nämn-

da beslut eller utslag p~kallade rättelser, varefter vallängden åteck-

nas intyg, att den, sålunda rättad, skall vid valet lända till efterrät -

telse. Dock må icke valförrättningen hindr,g,s eller dess upphävande för-

anledas därav, att slutligt utslag i .anledning av påyrkad rättelse av 

vallängden icke före valdagen hunnit givas eller bringas till valnämn-

dens kännedom . 

Kap. III. 

Valmansföreningar och valförbund. 

§ 8. 

Hava valberättigade medlemmar av valkrets till ett antal av minst 15 
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i en av dem undertecknad skrift enats att vid utsatt val rösta på en el-

ler flera i skriften nämnda per~oner, vare så dan valmansförening berät-

tigad att hos centralnämnden anhålla, att föreningens kandidatlista of-

fentliggeres och införes i den valsedel, som skall användas vid valet. 

Samma person må ej underteckna flera än en sådan skrift; har detta sket t, 

bör centralnämnden från samtliga skrifter avlägsna hans underskrift. 

Skrift, varigenom valmansförening bildas, skall vara dagtecknad och 

innehålla bemyndigande för en medlem av föreningen att vara dess ombuds-

man och för en annan att vara dennes ersättare ävensom kandidatlista, 

vilken får upptaga högst dubbelt så många namn som det antal fullmäkti-

ge, vilket bör vid valet utse~, och skola kandidaternas namn samt yrke 

eller syssla tydligt angivas. 

§ 9. 

Anhbl.llan om offentliggörande av valmansförenings kandidatlista gö-

res skriftligen av ·ombudsman hos centr~lnämnden senast den 25 oktober 

före klockan tolv. Ansökan skall åtföljas av den skrift, varigenom val-

mansföreningen bildats. I ansökan skall udsmannen försäkra, att de 

personer, vilkas namn ingo. s8 som underskrifter 0 sagda skrift, äro val -

. 
berättigade inom kommunen, så ock att de egenhändiet undertecknat skrif· 

ten. 

Upptager valmansförenings kandidatlista person, som jämväl är annan 

valmansförenings kandidat,. vare · han berättigad att ff:, sitt namn avlägs-

nat från listan, såframt han icl{e är medlem av valmansföreningen eller 
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eljest lämnat sitt medgivande att av föreningen uppställas såsom kan-

didat. Ansökan om sådan ändring av valmansföreningens kandidatlista 

skall skriftligen göras av den, som påyrkat ändringen, hos centralnämn-

den senast den 1 november före klockan tolv. 

§ lo. 

valmansföreningar, vilka vilja med varandra samverka för valet, kun-

na sammansllll.ta sig till ett valförbund. om anslutning till valförbund 

oesluter envar valmansförening; valmansförening likväl obetaget att i 

den skrift, varigenom föreningen o ildat s, eller genom särskilt b emyndi-

gande uppdraga åt en eller flera av sina medlemmar att å föreningenK 

vägnar därom fatta beslut. 

Valförbund bildas sålunda, att därtill anslutna valmansföreningar 

I 
härom gemensamt upprätta en skriftlig överenskommelse, i vilken bör upp- I 

tagas ordningsnummern för ·föreningarnas kandidatlistor och som å val-

mansföreningarnas vägnar undertecknas av dessas ombudsmi=i.n. Envar ombuds-

man skalJ. till sin namnunderskrift foga anteckning om· ordningsnummern 

för den av honom företrädda valmansföreningens kandidatlista. Uverens-

kommelsen skall jämväl innehålla bemyndigande för en av· undertecknarna 

att vara valförbundets ombudsman och för en annan att vara dennes er-

sättare. I över•enskommelsen må för valförbundet föreslås viss rubrik, 

varom dock centralnämnden äger slutligt b estärnma. 

Överenskommelsen skall av valförbundets ombudsman inlämnas till 

centralnämnden senast den 4 november före klockan tolv. Tillika skall 

till nämnden ingivas valmansföreningarnas beslut om anslutning till val-, 
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förbundet, eller, där förening uppdragit åt vissa av sina medlemmar att 

härom besluta, det åt dessa givna bemyndigandet, såvitt detsamma ej in-

går i den skrift, varigenom valmansföreningen bildats, ~vensom sagda me~ 

lemmars beslut e;ngående anslutning till valförlnmdet. 

Valmansf.örening må icke ingå i flera än ett valförbund . 

Kap. IV . 

Centralnämnds förberedande åtgärder ftir valet samt val sedel. 

§ 11. 

Centralnämnden skall till kännedom meddela, huru många fullmäktige vi 

det förest8.ende valet skola utses, av vem till valet hörande handlingar 

emottagas samt när och var de böra till vederbörande inliimnas. 

Tillkilinnagivandet skall ske i den ordning, som b etri_-lffande övriga kon: 

munala tillkännagivanden är gällande, samt genom anslag i centralnämnden 

samlingsrum. 
. § 12: 

Centralnämnden sammanträder den 15 och 27 oktober, den 4 november 

samt senast dagen efter valet. Vid behov sarrnnantri.ider nämnden 8ven den 

l_, 10 och 12 november samt å andra dagar, d8 ärendenas handl~;ggning så-

dant påkallar. 

Den 15 oktouer utfärdar centralnlimnden de i § 11 omf'örmälda meddelan-

den. 

Den 27 oktober upptager nämnden till granskning och förser med ord-

ningsnummer de ansökningar och kandidatlistor, som för valmansförenin-

garna inli:i.mnat s, och meddelar dem de valb er8ttigade till kännedom genom 

anslag i centralnämndens samling~ru.m . Finnes ansök9.n icke vara behöri -

gen _gjord eller val/förening iclrn lagligen bildad, skall central

nämnden meddela ombudsmannen underrättelse att ansökningen avslagits 
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och uppgiva skälen för avslaget. Tillika böra handlingarna till ombuds-

mannen återställas. var orsaken till avslaget den, att ansökan icke va-

rit behörigen gjord eller valmansförening icke lagligen bildats, vare 

ombudsmannen befogad at.t ännu inom fyra dagar därefter ånyo inlämna 

handlingarna, behörigen rättade. Dock må rättelse icke äga rum i det 

fall, a) att den skrift, varigenom valmansföreningen bildats, ej är un-

dert0cknad av erforderligt antal valberättigade medlennnar; b) att den 

person, som inlämnat ansökningen, icke är behörig att företräda före .. 

ningen; samt c) att ansökningen inlämnats sentida e1ler.inkommit i an-

nan än härför stadgad ordning. 

Den 1 november granskar nämnden de ändringar, vilka ombudsman vid-

tagit på grund av den honom enligt rnom. 3 tillkommande rätt. Samma dag 

föredragas inkomna ansökningar om sådan ändrine; av valmansförenings kan 

didatlista, som i § 9 mom. 2 omförmäles; börande valmansföreningens om-

budsman, innan ärendet skall till slutlig prövning upptagas, beredas 

tillfälle att varda i saken hörd. 

Den 4 november ingår nämnden i granskning av inkowna handlingar an-

gående bildande av valförbund. Finnas de~sa icke vara behörigen avfatta-

de eller valförbundet icke vara lagligen bildat, skall nämnden ut.an 

dröjsmål skriftligen meddela valförbundets ombudsman, att valförbundet 

eller viss valmansförenings anslutning till detsamma ej kunnat godkännas 

samt uppgiva sk.älen för avslaget. De felaktigheter, som föranlett avs la-

get, kunna inom fyra dagar därefter rättas genom åtgärd av ombudsmannen. 

Dock må r8.ttelse icke äga rum i det fall, a) att överenskommelse, vari-
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genom valförbundet bildats, icke undertecknats av vederbörande val mans -

förenings ombudsman; b) att beslut om valmansförening, om ans l~_tning 

till valförbund eller bemyndigande för vissa personer att å föreningens 

vägnar härom besluta, icke undertecknats av föreningens samtliga medlem· 

mar; c) att obehöriga personer deltagit i beslut om valförbundets bil-

dande; d) att den person, som inlämnat handlingarna, icke är behörig 

att företräda valförbundet; e) att val förbundets ombudsman icke inläm-

nat överenskommelseskriften eller föreskriven utredning angående v.al -

mansföreningarnas an~lutning till förbundet; ävensom f) att handlingar-

na inlämnats sentida eller i annan än härför stadgad ordning. 

Den 10 november granskar nämnden de ändringar, vilka valförbundets 

"ombudsman med stöd av föregående moment vidtagit i handlingarna angående 

bildande av valförbund. 

Har valmansförenings anslutning till valförbund avslagits, skall cent· 

ralnämnden på därom av valmansföreningens ombudsman-gjord skriftlig an-

mälan, som bör inlämnas till närnncls'n senast den 12 november före kloc-

kan tolv, utesluta föreningens kandidatlista från den valsedel, som skall 

vid valet användas. Sådan anmälan kan ske antingen i den skrift, varige -

nom föreningen bildats, i stöd av ett åt ombudsmannen givet bemyndigan-

de, eller på grund av en till anmälan fogad skriftlig förklaring, un-

dertecknad av mer än hälften av föreningens medlemnar, och vari ombuds-

mannen bemyndigats att vidtaga nämnda åtgärd. I senare fallet bör ombuds· 

mannen i anmälan försäkra, att underskrifterna i sagda förklaring till-

kommit genom egenh~ndig namnteckning. 
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§ 13. 

Har endast en kandidatlista blivit för valet godkänd, verkstäl1es 

icke särskild valförrättning, utan förfare .centralnämnden såsom i § 28 

mom. 1 säges. 

Därest tv~ eller flera kandidatlistor för valet godkänts, bör cent-

ralnämnden sammanställa den valsedel, som skall vid valet användas och 

i vilken de lagligen bildade valmansföreningarnas kandidatlistor inta-

gas sålunda ordnade, at·t till samma valförbund hörande kandidatlistor 

i nummerföljd.- förenas under e;emensam rubrik ocb avskiljas från andra 

listor på s8dant sätt, att det tydligt framgår, vilka kandidatlistor 

som höra till varje 'Valförbund. Val:förbundens inbördes ordningsföljd 

inom sammanställningen bestämmes genom lottning och de utom valförb und 

stående kandidatlistorna intagas sist å valsedeln, ordnade efter ord-

ningsnummer. 

Valsedeln må ej innehålla annat ~in gemensam rubrik, utvisande för 

vilket val densamma uppgjorts, val:förbundens rubriker, envar tryckt o-

vanför vederbörande valförbunds ram, ävensom samtliga kandidatlistor 

med ·deras ordningsnummer. 

Valsedeln bör meddelas de valberättigade till ldinnedom 0 pe. enahanda 

sätt som övriga kommunala til1kännagivanden samt 0eno:m. anslag i cent-

ralnärnndens samlingsrum. Sådana vaJ.sedlar skola även, genom centralnfö~n-

dehs försorg makulerade, såvitt möjligt till st älJ.a s var je valrnans före-

nings ombudsman i s8 många exemplar, som det finnes undertecknare å den 

skrift, var igenom valmansföreningen bildats. 
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§ 14. 

Centralnämnd tillkommer att härefter skyndsamt låta mffengfalµiga val -

sedeln samt att under omslag, med påteckning om antalet, tillsända val-

nämnden i varje röstningsområde nödigt antal sådana valsedlar. 

Kap. V. 

Val. 

§ 15. 

Valförr~-tttningen skall i var je röstningsomrnde vidtaga valdagen .. 
klockan nio och fortgå till klockan tjugu eller ock senare, om valnämn-

den finner det nödigt, med avbrott en gång under dagen av högst två 

timmar enligt valnär.mdens bestämmande . 

Arbetsgivare eller hans ställföreträdare bör ordna arbetet så, att 

i hans tjänst anställda personer icke hindras att sin valrätt utöva; 

bryter han häremot, straffes med böter. 

§ 16 . 

J.. röstningsomr~dets valnämnd ankommer att vidtaga alla för vaJför-

rättningen erforderliga anordningar ävensom tillse, att i vallokalen 

nödigt antal lrnpior av val sedeln finnes till påseende. 

Särskilt skola sådana åtgärder vara vidtagna, att icke någon må ut -

få valsedel, innan han befunnits valberättie;ad, så ock att vs.lman har 

til1fälle att under fullt bevaranC).e av valhemligheten i sin valsedel 

utmärka, huru han röstar, och att härför nödiga tillbehör finnas ~tt 

tillgå. 

Valnämnden föranstalte ock, att tillräcldigt rymlig plats invid vaJ 



0-17 

rumrn.et finnes anvisad för de valmbin, vilka avvakta sin tur att inkomma 

i valrurrm1et, och att denna plats avstängts vid det klockslag, då val-

förr:ättningen enligt tillkännagivande skall om aftonen avbrytas eller 

avslutas . Sker uppehåll undf3r dagen, beror av valnämnden, huruvida plat-

sen skall avstängas. 

§ 17. 

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

skrivna upprop anslås eller till de vh'.ljande utO.elas. 

§ 18. 

Vid valförrättningen skall ordföranden i röstningsomr&dets valnämnd 

omedelbart innan röstningen bö1"jar, vis.a de närvarande, att valurnan är 

tom, samt sedan öppna det omslag, vari de nämnden tillsända valsedlarna 

äro insatta. 

.§ 19. 

Valman, som vill utöva sin valrätt, anmäle sig hos röstningsområdets 

Val nämnd för erhållande a V valsedel. 

§ 20. 

Vid valet skall den väljande med ett streck utmärka den kandidatlis-

ta, för vilken han vill avgiva sin.röst. 

Valman iige icke ~rätt att på · något sätt förändra den i valsedeln in-

tagna kandidatlista, för vilken han vill avgiya sin röst • 

. § 21. 

Sedan valman gjort för röstning nödig anteckning, skall han till val- 1 

nänmden framlämna val sedeln hopviken för att a vstbimplas, och ins ätte 
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därpå den stämplade valsedeln i va1urnan. 

§ 22. 

Efter det valman inlagt valsedeln i urnan, skall i vallängden utmär-

kas, att han utövat sin valrätt. 

§ 23. 

Göres uppehåll · i valförrättningen, skall valurnan :förseglas med ord-

förandens och minst en ledamots i valnämnden sigill samt sättas i sä-

kert förvar. När förrättningen därefter fortsättes, bör nämnden, innan 

förseglingen borttages, för.vis sa sig om, att sigillen äro obrutna. 

Innan uppehåll i förrättningen sker eller röstningen förklaras av-

slutad, skola alla före det i sådant avseende bestämda klockslaget till -

städeskomna valmän äga rätt att rösta. 

§ 24. 

Så snart röstningen avslutats, uttagas de ave;ivna valsedlarna ur ur-

nan och räknas oöppnade . Likaledes ri:Hmas an talet av de personer, vilka 

enligt anteckningarna i vallängden utövat valrätt. 

Samtliga avgivna va lsedl,ar inläggas härefter i hållbart omslag, vil-

ket ordföranden och minst en ledamot i .valnämnden böra omsorgsfullt 

försegla med sina sigill. 

Å omslaget tecknas sedan påskrift till centralnämnden samt uppgift 

om, innehållet. 

'§ 25 . 

Kan ej räkning av avgivna valsedlar genast ske, av anledning att 

tiden är långt framskriden, förfares med valurnan , D • § sasom i _ 23 är sagt, 
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och verkställ es de avgivna val sedlarnas räkning 0 ch ins :-i.ttande i omslag 

följande dag . 

§ 26. 

Vid valförrättningen föres av en medlem i röstningsområdets val-

nämnd protokoll, vari antecknas dagen för förrättningen, de närvarande 

medlemmarna i nämnden, klockslagen, då förrättningen vidtog, uppehåll 

däri skedde och röstningen förklarades avslutad ävensom antalet avgiv-

na valsedlar och personer, som utövat valrätt, va~{·jämte de vid omsla-

gets försegling begagnade sigillen avtryckas i protokollet. 

Förr~ttningen avslutas med protokollets uppläsande och anteckning 

därå av val nämndens ordförande, att protokollet iir riktigt, varefter 

protokollet insättes i omslag med påskrift, ställd tj_ll centralnämnden. 

§ 27. 

Ordföranden och en ledamot i röstningsområdets valniimnd skola t:,emen-

samt så snart ske kan, antingen personligen eller genom posten till 

centralnämnden frambefordra ej mindre de i § 24 n ämnda valsedlar än ock, 

under särskilt omslag, valprotokollet . 

Kap . VI. 

Röstberäkning och faststb'llande av valresultatot. 

§ 28. 

Har blott en kandidatlista blivit för valet godkänd, anses denna ha-

1 

va vunnit valmännens· enhälliga anslutning, och f.örklare centraln~imnden 

vid sammanträde den 4 december för valda så många av kandidatlistans 

valbara kandidater, räknat från listans början, som :kola vid valet ut-
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ses. 

Har särskild valförrättning ägt rum, bör rösträl{ningen vidtaga se-

nast dagen efter valet smmt så snart som möjligt slutföras . 

Då rösträl{ningen skall begynna, öppnas de frsn varje särskilt röst-

ningsområde till centralnämnden inkomna valsedlarnas omslae, räkna s där-

i befintliga valsedlar och jämföras antalet med det i valnämndens pro-

tokoll antecknade . 

Därefter skola valsedlarna öppnas och ordnas sålunda, att till en 

röstgrupp förenas de sedlar, i vilka väljaren avgivit sin röst för sam-

ma kandidatlista . 

§ 29 . 

Är . någon av dem, på vilka valman röstat, icke valbar eller icke med 

tydlighet betecknad, grille likväl valmannens röst för de övriga . 

Har valman å valsedeln utmärkt flera än en kandidatlista, 

eller försett valsedeln med sin namnteclming eller med annat till 

saken icke hörande märke, 

eller använt annap än sådan val sedel, som hos valni.imnden uttagits, 

eller befinnes vederb örand~ val nämnds st ämpo 1 icke å val sedeln, va-

~e sådan valsedel ogiltig . 

§ 30 . 

Röstgrupps röstetal utgöres av de för densamma godkända.valsed~ ar-

nas antal. 

Valsedlar, som avgivits för kandidatlistor, hörande till samma val -

förbund, bU.da en förenad röstgrupp, vars röstetal utgöres av summan 
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av röstetalen för de till förbundet anslutna valmansföreningarna. 

§ 31 . 

varje förenad eller ensamstående röstgrupps röstetal delas i tur och 

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

l/ tal, som anser antalet av röstgruppens kandidater. 

--------
De sålunda erhål l na kvoterna upptecknas ordnade i följd efter stor-

lek, börjande med den st1:5rsta, och vid varje kvot antecknas, ur vilken 

förenad eller ensamstående röstgrupps kvoter den tagits. Lika stora 

kvoters inbördes ordning ai;\"göres genom lottning. 

Från början av _denna kvotföljd avskil,jas lika många tal som antalet 

av de fullmäktige, vilka skola utses vid valet. 

§ 32. 

Envar förenad eller ensamstående röst grupp äger att bland fullmäkti-

ge fylla lika många platser som antalet av de för densamma j äml i_kt § 31 

mom . 3 avskilda kvoter. 

§ 33. 

Från ensamstående röstgrupps kandidatlista avskiljas, utgående från 

dess bör jan, lika många kandidaters namn, som röst gruppen jämlikt § 32 

Pillkomm.er platser bland fullmäktige, och äro dessa kandidater till 

fullmäktige utsedda. 

§ 34. 

Förenad röstgrupp tillkommande platser bland fullmäktige fördelas 

mellan de till röstgruppen hörande enkla röstgrupperna, på sätt i §§ 

31, 32 och 33 stadgas, varvid varje röstgrupps röstetal i sin tur de-
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las med ett, två, tre och såvidare, de erhå llna kvottalen ordnas i följ d 

efter sin storlek samt f rån denna kvotföl.id, ut gf> ende fr 8n dess början, 

avskil 'jas så många kvottal, som antalet av de platser den förenade r öst-

gruppen äger fylla bland fullmäktige, och tillkommer varje enkel röst -

grupp så .många platser bland fullmäktige, som kvot tal blivit för den-

samma avskilda. 

§ 35. 

Kandidat, vars namn avskilts fr ån tv~ eller flera kandidatlistor, 

anses vald för den enkla röstgrupp, å vars kandidatlista hans namn i 

avseende 3 ordningen tidigare förekommer. Inta ger hans namn å två el -

ler flera kandidatlistor i avseende å ordningen samma plats, anses han 

vald för den enkla röst grupp, vars röstetal är större, men o:r.i deras rös -

tetal äro lika, avgör lotten. 

§ 36 . 

Då röst grupp genom tillämpningen av stadgandena i § .35 förlorat full -

mäktig, , som ansetts vald för densamma, intr8'.der å hans plats såsom ful l-

mäktig röstgruppens första ännu icke valda kandidat . 

Skall detta stadgande tillämpas på två eller flera röstgrupper , be-

gynnes från den enkla rös t grupp , vars röstetal ti.r störst, och fortsät -

tes i ordningsföljd enligt röstgruppernas storlek . 

§ 37 . 

Om vid tillämpningen av stadgandena i § 31 mom . 3 samt §§ 34 eller 

36 nödigt antal namn icke finnes å röstgrupps kandidatlista, fylles le -

dig vorden plats, där röstgruppen hör till förenad röstgrupp,ur den 
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röstgrupp, vars kvotta l närmast hade avskil t s, om det i § 34 omnämnda 

avskiljandet av kvottal hade fortsatts, och , där röstgruppen är en-

samstående, ur den röstgrupp, vars kvottal närmast hade kommit att av-

skiljas, om det i§ 31 omn~1mnda avskiljandet av kvottal hade fortsatts. 

Lag samma vare, då förenad röstgrupps samtliga kandidater redan blivit 

såsom valda avskilda . 

Därest icke alla de platser, som bort genom va l et besättas, kunna 

med tillämpning av ovanstående oestämmelser fyllas, förblir fullmäkti-

ges antal tillsvidare ofullständigt . 

§ 38. 

Ti l l ers~ittare för ful lmäktige utses för var je enkel röstgrupp lika 

många kandidater, som de för röstgruppen valda fullmäktiges antal ut-

gör, dock minst tvr~, ocn avskiljas för d e tta ändamnl frr'ln var je onkel 

röstgrupps kandidatlista i ordningsföljd framnt se milnga namn, som 

gruppen äger utse ersättare, med fCirbig8ende endast av namnen på de 

kandidater, vilka redan äro valda till fullmäktige eller ersUttare. 

Förslår icke antalet av ensamstående röst grupps kandidater till be-

sättande av alla de ersättareplatser, .som enligt mom. 1 skulle ti l lkom-

.. 
ma densamma, förblir antalet ersättare, som borde för röstgruppen ut-

ses , ofu llständigt . 

Finnes för en e~ler flera, till förenad röstgrupp hörande enkla rös~ 

grupper icke nödigt antal kandidater för besättande av samtliga enkel 

röst grupp tillkommande ersättarepJ.atser, u t ses för den förenade röstgrup: 
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pen så många gemensamma ers .. ttare som det bristande antalet ersättare 

inom de enskilda röstgrupperna sammanlagt utgör. I sådant avseende for t· 

sättes avskiljandet av kvoter fr&n den i § 34 omförmälda kvoti~ljden 

och vid var je kvot antecknas fr8.n den enkla röstgru:pps kandidatlista, 

ur vars kvoter den tagits, den första kandidat, som iinnu icke valts ti l1 

fullmäktig eller ersättare eller tidigare antecknats enligt detta mo-

ment. Av de sålunda antecknade kandidaterna utses i ordningsföljd nö-

digt antal gemensamma ersättare för den förenade röstgruppen. Kan ej 

fullt antal ersättare .sålunda erhållas, förblir antalet gemensamma er-

sättare för den förenade rös.tgruppen ofullständigt. 

§ 39. 

Då uppehå 11 i röstb eräkningen sker, skola samtliga valsedlar och 

uträkningar h å llas s8 förvarade, att icke någon utom centralnbtrnnden 

st&ende person har tillgång till de~~mr.ia. 

§ 40. 

Vid den röstb eräkning, som verkst älles av centralnämnden, för•es pr o-

tmkoll, i vilket särskilt skall antecknas antalet ogiltiga valsedlar 

inom varje röstningsornråde samt de personer, vilka blivit .. v-8:lda, och 

de för varje röstgrupp valda er~tta~ena enligt ordningsföljd. Till pro 

tokollet bifogas alla vid utr8.lrnandet av valresultatet uppkomna uträk-

ningar, vilka skola av ordföranden i centralnämndt:;ri genomdragas, för-

seglas och förvaras tills nyval ägt rum. 

§ 41. 
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Vid centralnämndens sannnanträden för räknande av valsedlarna och fast-

ställande av valresultatet skola valmansföreningarnas ombudsmLln b-lga rätt 

att närvara . 

§ 42. 

Valresultatet skall av centralnämnden kungöras på enahanda sätt, som 

övriga kommunala tillkännagivanden offentliggöras, samt skriftligen med-

delas fullmäktige. 

Kap. VII . 

Särskilda stadganden. 

§ 43. 

Om medlem av fullmäktige dör eller till följd av bo!tfJ.yttbJ.ng eller 

för annan laga eller av fullmäktige godkänd orsak avg~r, innan tiden för 

hans uppri rag är ute, eller är på g:r:und av skäl, som av fullmi:i.ktige god-

kåi.nnes, för minst två månaders tid förhindrad att deltaga i fullm~[ktiges 

görom81, bör fu l lmäktiges ordförande i hans ställe inkalla första dfu'in-

tills ännu icke i anspråk tagna ersättare från den enkla röst grupp, för 

· vilken den avgångna eller förhindrade blivit vald. 

Finnes icke ersättare att tillgå för enkel röstgrupp, som hör till 

förenad röstt:,rrupp, intrtider i st 8.llet den förenade röstGru.ppens första 

därintills ännu icke i anspr8k tagna r;emensamma ers tittare. 

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

platser \:>land fullmäktige besättas, handhave fullmäktige tillsvidare i 

ofullständigt antal sitt värv . 

Ersättare tjänstgör såsom fullmb-tktig under den tid, som för den av-
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gångne skulle hava återstått, eller därest han trätt i tillfälligtvis 

förhindrad fullmäktigs ställe, så länge hindret varar. 

§ 44. 

Vill någon överklaga val av fullmäktige på sådan grund, som icke i 

enlighet med 12 § underställts granskning, göre det i den ordning, som 

gäller vid besvär över beslut av fullmäktige. Besvärs tiden räknas från 

dagen för kungörandet av valresultatet. 

§ 45. 

Godkännas besväFen och förordnas till nytt val, åligger det central-

nämnden att ofördröjligen skrida till valets förrättande, och skall vid 

valet användas då gällande vallängd. De sålunda valda fullmäktiges upp-

drag varar till utgången av det kalenderår, då den kommunala valperio-

den första g8ngen utlöper. De tidigare valda böra emellertid kvarstå 

vid sitt uppdrag tills det nya valet verkställts. 

Har fullmäktiges antai av en eller annan orsak nedgf.itt så, att det-

sarmna icke utgör tre fjärdedelar av det stadgade antalet, bör fullm1ik-

tiges ordförande om förhållandet anmäla hos landskapsnämndon, som, ifall 

skäl därtill anses förekom.rna, förordnar om verkställande av fyllnads val, 

och skall vid valet användas då ;;ällande vallängd. För de vid valet ut-

sedda fullmäktige väljas likaledes ersättare enligt enahanda grunder 

som vid ordinarie fullmäktigval, och iakttages vid dylikt val jämväl för 

övrigt i tillämpliga delar vad i denna landskapslag ifr stadgat. 

§ 46. 

Är i denna landskapslag för något visst fall utsatt dag helgdag, gäl-
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le första helgfria dag därefter såsom för sådant fall bestämd. 

§ 47. 

Kan fullmäktigval eller därtill hörande förberedande åt8Llrd av nå-

gon orsak icke verkställas å tid, som i denna landskapslag stadgas, 

må .landskapsnämnden utsätta ny tid för förrättningen; och vare, därest 

val icke skett före val periodens slut, de fullmäktige och ersättare, 

vilkas verksamhetstid under mellantiden utgår, skyldiga att !{vars.,tå i 

sitt uppdrag, till dess valet ägt rum och de valdas verksamhet vidta-

git. 

Har inom den av landskapsnämnden utsatta nya terminen för förrätt-

ningen någon kandidatlista icke inlämnats till centraln~:i.rnnden, skola 

de hittills varande fullmäktige och erstittarna vara skyldiga att kvar-

stå även under den nya valperioden, utan avseende därå att de jämlikt 

därom gällande stadganden varit berättigade till befrielse fro.n uppdra-

get. 

§ 48. 

Vid de proportionella val, som av fullmäktige skola förrättas, in-

givas kandidatlis~orna till ordföranden för fullmäktige på tid, som av 

dessa utsatts, och skola i övrigt föreskrifterna i denna landskapslag 

i tillämpliga delar tjäna till efterrättelse. Sn som centralnänmd flU1-

gerar den valnämnd, som därtill utses av fullmäktige. 

§ 49. 

Arvoden åt medlemmarna i centralnämnden och valnämnderna samt övri-
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ga av valet föranledda utgifter bestridas av kommunen . 

. § 50. 

Denna landskapslag, varigenom landskapslagarna den 14 juli 1925 om 

antagande av lagen om ändring av kommunala vallagen, given den 21 febru· 

ari 1925, samt den 31 augusti 1929 angående ändrad lydelse av § 47 i 

landskapslagen om ändring av kommunala vallagen av den 14 juli 1925 

upphävas, träder omedelbart i kraft. 11 

Mariehamn den 24 januari 1945 . 

På landskapsnämndens vägnar: 




