
LAGUTSKOTTETS betänkande NQ 1o/1948-~ .anl.UJ 
ning av repr esentanten Rauha Åkerbloms m.fl:s pe• 

Ng 10/1.94$ • 

tition l"1 22/1948 med förslag om undersökning av 

.m~j ligheterna för sådan ändring av nu gällande val

lag, att åländska sjömän, som· äro anställda å -

--

åländska fartyg, varhälst dessa befinna sig, 

bliva i tillfälle· att deltaga i landstingsmanna

val till Jlands landsting. 

Med anledning av förenämnda petition, vnröver landstinget inbegärt 

lngutskottets utlåtande får utskottet vördsanmast framhålla följande : 

Enligp ~ 3 i landstingsordningen skola lanostingsmännen utses ge~om 

omedelbara och proportione 11~ val• Valrätt må ej utövas genom ombud. 

Dessa principer gälln beträff~mde o. lla val, såväl politiska. som kommu

nnln, och bila~. hörnsten!'.lr i v?:rt aemokrn.tiskR sA.mhällsskick. 

Utan tvivel är det ett viktigt S8mhällsintresse, ntt envar sknll få 

utöva sin rösträtt,, nlldoles oberoende ag skattobetalningsförmågan. Men 

i röwträtten inneligge:r aven en skyldighE;t at t utöva densamma så, att de 

allmänna principorna för valen icke äventyras~ Från kravet på omedelbar

het vid valen synes man icke kunno. bortse, ej holler från bevnr2mdet av 

vn lhemlighe ten~ 

Vid vRrje val är det många, som .. ej äro i tillfälle att utöva sin vo. l .... 

rätt. Sjömännen äro icko de enda, som befinna sig i det läge, at t de ej 

kunna infinna sig vid valurnorna. Den rätt, _ som petitionärorna åsyfta, bor~ 

de därför tillkommn icke blott sjömän utnn även alla andra vnlberättigade 1 

som ej i vanlig ordning lrunna utöva sin räl trätt .. 

Vnlrät ten är visserligen en betydelsefull medborgerlig_ rättighet , men 

samhället bör dock icke iklädas oberäkneliga kostnader för att var och 

en under alla omständigheter skall kunna utöva densamma.,. Det gives enligt 

utskott ets övertygelse ej hellE..r någI'a möjlighe ter att för rimliga kost

nader anordna val under nödig kontroll och med be:farande av valhemligheten 

för från varande val be rät tigad.e. Vlllkontrollen ken ej åvälvas myndigheter 

elle!' personer utom lr:mdsko.pet • Huru önskv9r t det än vore, at t o.lla val

ber9.ttigade · lru.nre r?>. ut0 n>sin VAlri:itt, mt:5ter sqkens ordnande doek på 

oövervinneliga svårigheter-

I anseende härtill och då man icke heller i rike t ännu gått .in för 

s3.dan lagstiftnin~, som petitionä.rerna avse., - de praktiska svårigheterna 

och kostnac:leflrågan hava uppenbarligen verkat avskräckunde 1 - anser utskot

tet ~tt man icke heller i · lundskapet för närvarande b ör försöka genomföra 

:r,eforme.n. Riket hr.r dock :atii5rre möjligheter än landsko.pet o. tt åvägabring a 

densn.mma-. Skall . reforme-n genomffu>as, borde den Ä.ven gälla alla val, icke 
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blott vale n till landstinget. 
Samtidigt som uts kottet i princip ställer sig p å s amma ståndpunkt 

som pe titionä~ismna, måste utskottet därför av praktiska .och ekonomiska 

skäl för la ndstinget vördsammast fqreslå 
att l andstinget ville förkasta petitionen . 

Mariehamn den 27 februBrl. 1948 . 

P~ l ngutskott et s vi:i12;?1RI': 

Närvar ande i utskottet: Tor Brenning, ordförande , He rman.Mattss on~ 

J ona t an Sj 8b lom 1 Paul Påva ls och Arthur Lar s on, ( s upple ant)• 
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Representanten Rauha Åkerbloms petition (~JQ 23/1948) om uppdrag 

för landskapsnämnden att und~rsöka möjligheterna for en sammanslag• 

ning av Ålands lantmannaskola oc h Ålands lan~nushållsskola. 
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