21J
LAGUTSKOTTETS betänkande m 1/1954 med anledning av landskapsstyrelsens framställning
till Ålands landsting med förslag till landskapslag angående ändring av landskapslagen
om kommunallag för landskomm.unerna i landskapet Åland; utfärdad den 21 augusti 1930.
(.m 6/1954).
Fören?-mnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast framhålla följande:
Utskottet kan icke räkna med att framställningen om revision av kommunal~
lagen i dess helhet skall bliva slutbehandlad och godkänd av detta landsting
och har fördenskull ansett att föreliggande fråga kan behandlas separat. Lag '
stiftningsinitiativet har utskottet . funnit beaktansvärt.
Vid remissdebatten framställdes förslag om sådant tillägg till punkt 1),
at t den, som på grund av medellöshet står under förmynderskap, ej skall uteslutas från rösträtt. Enligt utskottets uppfattning är det icke lämpligt att
sålunda utvidga rösträtten, ty detta innebure; att sådan person, ehuru i avsaknad ~v . juridisk handlingsförmåga, blir valbar till fullmäktig och andra
kommunala förtroendeuppdrag (§10). Förslag framställdes även om bibehållande av punkt 3) i den nuvarande lagen, men på skäl, som landskapsstyrelsen
framhållit, och då stadgandet saknar större praktisk betydelse, har utskottet även i denna del omfattat framställningen.
Vad lagtexten ]Jäträffar föreslår utskottet; att ordet "att" införes framför ordet "föra 11 på andra raden i punkt 2) och att ordet "valfriden" i punkt
3) utbytes mot :· ordet "valfriheten", som helt täcker stadgandets innebörd.
Utskottet föreslår därför vördsammast,
att landstinget ville godkänna lagförslaget i följande lydelse:
" L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av landskaps lagen om kommunallag för landskommunerna i land
skapet Åland, utfärdad den 21 augusti 1930.
I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas, att 9 § i landskapslagen
den 21 augusti 1930 om kommunallag.r.f~
landskommunerna i landskapet Åland
;..- ··'*"' .. i., ,
(9/30) skall erhålla följande ändf~de lydelse:
9 §.
Kommunal rösträtt tillkommer envar man och kvinna, som innehar åländsk
hembygdsrätt och vid valårets ingång fyllt minst tjugoett år samt vid senast
förrättade mantalsskrivning upptagits eller bort upptagas i kommunens mannls längd.
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Rösträtt tillkommer dock icke
1) den, som står under förmynderskap,
2) den, som enligt domstols laga kraft ägande utslag saknar me
gerligt förtroende eller är ovärdig att nyttjas i landets tjänst e
att föra annans talan; samt
3) den, som övertygats om att vid kommunala val hava köpt elle
röst eller gjort försök rlärtill eller på flere än ett ställe avgi
röst eller genom våld eller hot stört valfriheten, ända till utgå
sjätte kalenderåret efter det, då slutlig dom i saken gavs."
Mariehamn den 5 mars 1954.
På lagutskottets vägnar:

•

Herman Mattsson.

Närvarande i utskottet: Herman Mattsson, ordförande, Paul Påva
Gösta Nordman, Eliel Persson och Albin Johansson (suppleant).
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