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L.AlTDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till Landstineet ned förslag till 

1) landskapslag angående ändring av 

4 och 5 §§ landstingsordningen för land

skapet .Aland, 

2) lnndskapslag angående ändring av 

14 och 15 §§ landskapsla.gen ori1 kowuune,1-

förval tning i landslconmtmerna i landskapet 

Aland~ 

3) landskapslag angående ändring av 

11 och 12 §§ landskapslagen OrJ korllEmnal

förval tning i MariehaDns stad? och 

4) landskapslag angående ändring av 

9 och 10 §§ landskapslagen ou landstings

val och koununal val. 

Genon lagändringar av den 12 lilaj 1972 (FFS 357-359/72) sänktes val

rä ttsåldern vid riksdagsLmnnaval och vid val av elektorer för valet 

av republikens president frun 20 till 18 år. Liko.ledes sti:ciktes röströ.tts
uldern vid kou..iunal val till 18 år JenoD lac;~indrinBnr sruJLln dag ( FFS 360- · 
361/72). Vetlbnrhe-tsc3.1~dern bibohölls likvt_U vid 20 år, vilket resul terci-
de i att röströ..tts{tldern och valb-frrhetsåldern skildes l\t. 

Röstri:ittsåldern och valbarhetsåldern för både landstingsval och ko:w-

nunal val i landskapslagstiftningen ~i.r för ntLrvarande 20 år. 

V:Ld vintersessionen detta år överlEunade landstinget emellertid en 

laguoti.011 till riksdagen innefattande lag angående ändring av sjiilv

styrelselagen för Aland och lag ou inskränkning i rätten att förvärva 

och bes1 tta fast egen don i lands!;:apet Åland. Bland tindringsförslae;en 

finne även ett förslag till ändring av 7 § 1 E10L.1. självstyrelselagen 7 

sou innebi.5,r en si:i,nlrning av rösträttsD.ldern ti11 18 år vid landstL1gsvo.l. 

l'.Led hänsyn till landstingets principiella st'illningstagande eenou 

denna lag11otio11, föreslår landskapsstyrelzeJJ siidana ändringar i land

skapslagstiftninge11? att under :föruts::ittning att lagIJotionen hinner 

slutbeha::.1dlas i riksdaGen och tr:-i,de. i kraft före det ordinarie lands

tingsvalet i oktober 1975, röstriittsåldern vid sagda val vore 18 är. 

Frar,1ställningens tekniska genmJförande ko:upliceras av att rege

ringen till ~iksdagen överlåtit en proposition (prop. nr 36/1973) 

innefattande förslag on1 st\nkning av valbarhetsåldern och 1~1yndighets

ålder11 till 18 år. Rösträtts- och uyndie;hetsåldern skulle därefter 

äter bli dens8.IJLm vid statliga val. Hegeri11ge:ns proposition behandlas 

för tillf~i.lle t i rikscl:agens grundlagsutskott. 
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Förslaget till Li.ndrinc; av landstingsordningen har därför ut

for::.iats så att sänkningen av valbarhetsåldern till 18 år vid lands

tingsval blir gi:illande utan lagstiftningsåtcZ:i,rder 9 genast då sti:nk

ninc;en av ~Jyndighetsåldern ned tvd. år i riket tri:i tt i kraft o Intill 

dess denna sänkninu; har genouförts i ril:::et 9 innebär for1Juleringe11 

av lnndstinc;sordningen sm-,:i stade;ar ou valbarhet i denna fraDställ

ning att unga personer son före valåret fyllt 18 år och således 

har rösträtt även blir valbara i fall de ineur äktenskap och på 

detta s~ttt uppnår uyndighet. :Cn sådan koraplikation är dock av kort

varig Datur 1 eftersou rec;eringens proposition ou en sänkning av .wyn

diehetsåldern till 18 år är under behandling i riksdagen. Beträffande 

valbarhetsåldern tillkouuer lat;stiftningsbehörighet landstinget. 

Enligt 13 § 1 :uom. 3 punkten tillkm:J11er landstinget lagstiftnings

behörichet i 2.renden rörande utou 0,m1at korn:mnalförval tning och koB

IJunal vallag i:Jed de begränsningar 11 § 2 Don. 7 punkten innehåller. 

I sistnär.mda stadgande anc;es att till rikets lacsstiftningsbehörighet 

hänförts bl.a. nc;rundsatsen ou allIJän och lika korn1mnal rösträtt för 

finsk uedborgo.re SOL! uppnått lagstadgad älder. 11 Av den ståndpunkt 

höc;sta doustolen intagit de det gällt tolkningen av det i sawIJa lag

rum ine;ående sto..dgandet ou 11 proportionella val'; följer att begreppet 

n1ac;stadgo,d ålder 11 avser den i rikets k01.Lmnallag stadeande röst-

rä ttsåldern ~ vilken enlic;t c;ällande lydelse av 15 § k01:1r.mnallagen 

(360/72) ä:r 18 år. På den grund föreslår landskapsstyrelsen att uot

svarande stadc;anden i landsko..pets koi:Jimnalla.c:;ar ändras så att röst

ri.i ttsåldern iiven vid kor.mun al valer:t j_ landskapet sänks till 18 ar. 

Valbarhetsåldern skulle dock i avvo..ktan på ovan näunda sänknine av 

"~yndighetsåldern bi behållas ;vid 20 år. 

Hed hänvisninc till det anförda föreläc;c;es Lo.ndst:in get till an

tagande 



L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av 4 och 5 §§ landstingsordningen för land

skapet Åland. 

~ - - - - - - ~ - - - -
I enlighet med Landstingets beslut 9 tillkommet i den ordning/ 

55 ~ landstingsordDingen föreskl:iver 9 ändras 4 § 1 mom. och 5 § 

1 mom. landstingsordningen för landskapet Åland av den 2 februa
ri 1972 (11/72) 9 såsom följer~ 

4 §. 

Angående rösträtt vid landstingsval stadgas i självstyrelse

lagen :ör Åland. 

5 §. 

Valba~ till landstingsman är envar röstberättigad som ej står 

under fö~mynderskap. 

Denna lag tillämpas första gången vid det ordinarie lands

tingsval som förrättas år 1975. 
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L a n d s k a p s 1 a e; 

angående 2.ndring av 14 och 15 §§ landskapslagen ou korn:mnalförval tnine 

i landskom:.rnnerna i lnndskapet Åland. 

I enli0het ued Landstinc;ets beslut ändrns 14 och 15 §§ landskapsla

e.;en den 18 e,pril 1956 ou koLE:.mnalförvo..l tnine; i landskoiJDunerna i land

skapet Aland (16/56), av dessa lae;rurcl 14 § sådan den lyder i landskaps

lagen den 11 deceober 1970 (35/70), säso:w följer: 

14 §. 

Ko11Dunal röstrtitt tillko:craer envar, son innehar åländsk her:ibygds

ri:i,tt och sou under valåret 1Ja11tnlsskrivi ts eller bort :wantalsskrivas 

i koununen sarJt före valåret uppnått 18 8.rs ålder. 

Rösträtt tillkou:wer dock ej den, son befunnits skyldig till att 

vid konuunala val ha köpt eller sJ.lt röst eller gjort försök därtill 

eller på flere tin ett ställe o.vgivit sin röst eller e;enou våld eller 

hot stört valfriheten, ända till utg2ncsen av det sjätte kalenderåret 

efter det, då slutlie doIJ i saken gavs. 

15 §. 
Valbar till koununD..la förtroendeuppdrag Kr, såvitt däron icke 

tir s~'irskil t stadgat 12nvar i konuunen bosatt person, soD vid valårets 

ingång uppnått 20 års och sou enligt 14 § tillkooner rösträtt och 

son ej står under för11y11derskap. 
-~""'"°--~""""~..---

Denna lncs tillti.upas första 5åncen vid de ko:<:Juunal val soo förrä tts.s 

tlr 1975. 
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L a n d s k a p s 1 Q c 

anc;ående i:indrinc av 11 och 12 §§ landskapslagen ou kouounalförval tning 

i MariehQl.Jns stad. 

I enlighet oed Landstingets beslut ändras 11 och 12 §§ landskaps

lae;en den 28 i-Jars 1961 01J koDDunalförvr·.l tnine i Mariehauns stad 

(4/61), av dessa lagr~J 11 §sådan den lyder i landskapslagen den 

11 deceuber 1970 (36/70), säsou följer: 

11 §. 
K01Juunal rösträtt tillkODiJer envar, son innehar al::indsk heiJbyedsrö.tt 

och sou under valåret uantalsskrivits eller bort uantalsskrivas i 

staden saut före valb.ret uppnått 18 ~trs <ilder. 

H.östrätt tillkoDuer dock ej den, son befunnits skyldig till att vid 

koiJLmno..la val ho.. köpt eller sålt röst eller cjort försök därtill eller 

på flere fö1 ett st~tlle avc;ivi t sin röst eller ge1101j vald eller hot 

stört valfriheten, tinda till utgången 0,v det sjiitte kalenderåret efter 

det, då slutlic; dou i saken gavs. 

12 §. 
Val bar till kmJnunala förtroendeuppdrac; lir, såvitt diirou icke är 

stirskilt stadgat, envcr i staden bosatt persons soo vid valårets 

ingiinc; uppnått 20 i:irs ålder och sou enliet 11 § tillkooDer rösträtt 

och so:c:i ej stiir under förDyndersko:p. 

Denna. 12c; tilli:ii1pas första. gå11c;e11 vid de· kou::mnnl val son förrä tto.s 

år 1975. 
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L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av 9 och 10 §§ landskapslagen om landstings
val och kommunalval. 

_,. - - - - - ~ -

I enlighet med Landstingets beslut ändr~ 9 § 1 mom. och 10 § 

1 och 3 mom. landskapslagen den 30 december 1970 om landstings
ral och kommunalval (39/70), såsom följer~ 

9 §. 

Som underlag för vallängderna skall mantalsskrivningsmyndig
ha:in i landskapet Åland :!:!n.Q..er_ ju!l:i_mån_§;d_ valåret mot fastställd 
av, ft tillställa den kommunala ·centralnämnden en för varje röst
nil':Bom:råde särskilt uppgjord längd (ba~f_Qr_1e_Qk_ui:gg_2, över alla 
de 1.ligt mantalslängden för valåret i kommunen bo satt_ peJ:-soner, 
vill åtnjuter åländsk hembygdsrätt och före ingången av val
året :yll t 1§ år. I ett tillägg till basförteckningen skall upp
taga, i 10 § 3 mom. avsedda personer. Förteckningarna utskrives 
i detJrdning mantalslängden utvisar på blankett, som fast
ställ! av landskapsstyrelsen. I förteckningen skall i korrrrnunen 
mentalskrivna personer, vilka icke antecknats vid fastighet, 
hänföri till en sä:rskild grupp. Till varje förteckning skall 
fogas rt alfabetiskt register i två exemplar, uppgjort i form 
av etimrtotek så, att det ena e:x:emplaret kan användas såsom 
u~derla~fö:r i 11 §avsedda kort. 

10 §. 

I valls:J.gde:;:na skall införas env:ar, som innehar åländsk·. hem
bygdsz,ät~ o;h fö m valårets ingång fyllt 1§. år· samt under val
året är ell~r enl:igt gälllande stadganden om mantalsskrivning 
hade bort VE~a mantalsskriven i kommunen. 



-:F 
Person solJ före vnlthet fyllt 18 år och son å tn ju ter åltindsk heu-

bygdsrti tt ~ nen sou icke tir r.mn tals skri ven i nå.5011 kour_mn i landskapet 7 

sknll nnteclrnas i ett särskilt tilläcG .i vallängden för det röst

nincsouråde i där han senast före valåret var uo.,ntnlsskriven. 

Denno. lo.c tillsupas i fråga ou kou1~une,l val första gångoo vid de 

korn:Junnlvo.l sou förrättas O.r 1975 och i fraga on landstingsval, vid 

det landstingsval SOD första 5å115en förri:ittas efter det att den i 

7 § 1 uou. s ji:il vstyrelselagen för Ålcmd stadgade rös trä ttsåldern änd

rats till 18 år. 

Marieho.:~m, den 27 augusti 1974. 
På landsko.psstyrelsens vi:ic;no,r~ 

L a n t r ä d Alarik Höc;gblou 

LaGberednineschef Sune Co.,rlsson. 


