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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

23/ .l 986-87 med anledning av ltm 

Pekka Tuominens m.fl. lagmotion in

nehållande initiativ till riksdagen med 

förslag till lag om ändring av 4 och 

11 §§ självstyrclsclagen för Åland 

samt förslag till landskapslag angåen

de ändring av 14 och 15 §§ kommunal

lagen för landskapet Åland. 

Landstinget har den 19 mars 1984 inbegärt lagutskottets yttrande över lagmotio

nen. Utskottet, som hört lantrådet Folke Woivalin och delegationssekreteraren 

Elisabeth Nauder, får härmed vördsamt anföra följande. 

Motionärerna föreslår att landstinget måtte ingå till regeringen med en lagmotion 

att föreläggas riksdagen innehållande förslag till sådana ändringar av 4 och 11 §§ 

självstyrelselagen för Åland som skulle möjliggöra införande av s.k. nordisk 

kommunal rösträtt. Närmare bestämmelser om hur den nordiska kommunala 

rösträtten och valbarheten skulle förverkligas ingår i motionärernas förslag till 

ändring av 14 och 15 §§ kommunallagen för landskapet Åland. Enligt förslaget 

skulle finsk medborgare, som saknar åländsk hembygdsrätt, samt dansk, isländsk, 

norsk eller svensk medborgare vilka under de tre åren närmast före valåret varit 

mantalsskrivna i landskapet ha rösträtt i de åländska kommunalvalen. Vidare skulle 

nordiska medborgare som saknar åländsk hembygdsrätt, vara valbara till kommuna

la förtroendeuppdrag, dock så att de skall ha varit mantalsskrivna i landskapet 

minst fem år utan avbrott. 

Frågan om nordisk kommunal rösträtt upptogs år 1972 på initiativ av Finlands 

regering till behandling i Nordiska rådet. I ärendet genomfördes en utredning om 

nordisk kommunal rösträtt och valbarhet (Nordisk utredningsserie 1975:4). Nordiska 

rådets presidium beslöt sedermera hemställa hos ministerrådet om att kommunal 

rösträtt och valbarhet borde ges sådana medborgare i nordiskt land som stadigva

rande vistas i annat nordiskt land under en viss kvalifikationstid som enligt 

presidiets mening inte skulle få överstiga tre är. 

Landskapsstyrelsen tillsatte den 11 januari 1977 en kommitte (1977 års vallagskom

mitte) som bl.a. fick i uppdrag att uppgöra förslag till ändring av självstyrelselagen 

för att möjliggöra rösträttsreformen, Kommitten avgav ett betänkande där man 
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föreslog en ändring av 4 § självstyrelselagen så att nordiska medborgare utan 

hembygdsrätt skulle ges möjlighet att delta i kommunalval. Närmare bestämmel

ser skulle ges i landskapslag. Kvalifikationstiden för rösträtt skulle vara tre år och 

för valbarhet fem år. 

Enligt landskapsstyrelsens framställning (Ls framst. nr 24/1977-78), som i huvudsak 

byggde på kommittens betänkande, borde kvalifikationstidema för rösträtt och 

valbarhet vara lika långa. Med hänsyn till bl.a. garantierna i Ålandsöverenskommel

sen ansåg landskapsstyrelsen, att kvalifikationstiden borde förlängas så att nordiska 

medborgare utan hembygdsrätt skall ha varit mantalsskrivna på Åland under de 

fyra år som föregått valåret för att få rösta och vara valbara. 

Lagutskottet (bet. nr 28/ 1977-78) omfattade också principen om nordisk kommunal 

rösträtt och att den skulle förverkligas genom att frigöra rösträtten från hem

bygdsrä tten. Lagutskottet omfattade dock inte landskapsstyrelsens förslag om att 

rätten att delta i kommunalval pä Åland skulle stadgas i särskild landskapslag 

eftersom detta innebar en försvagning av Ålands konstitution. I stället ansåg 

lagutskottet att ett särskilt tillståndsförfarande borde införas och att landskaps

styrelsen då skulle bevilja rösträtt såframt verkligt vägande skäl ej föranledde 

avslag samt att kommunal rösträtt skulle tillkomma den som varit fast bosatt på 

Åland i minst fem är. 

Stora utskottet (bet.nr 35/1977-78) omfattade i huvudsak landskapsstyrelsens 

framställning. Dock ansåg man att kvalifikationstiden för rösträtt och valbarhet 

borde vara fem är. Stora utskottet delade inte lagutskottets åsikt om att rösträtt i 

valen skulle beviljas efter ansökan, eftersom det kan anses strida mot fundamenta

la demokratiska principer att ett politiskt organ ges möjlighet att pröva huruvida 

en person får rösta eller ej. Då stora utskottet av flera skäl inte ansåg frågan om 

nordisk kommunal rösträtt ur åländsk synvinkel vara av brådskande natur och då 

ståndpunkterna avvikit så kraftigt under beredningen föreslog man att framställ

ningen skulle förkastas samt att landskapsstyrelsen borde ansluta beredningen av 

detta ärende till det pågående arbetet med revisionen av självstyrelselagen. Detta 

blev även landstingets beslut den 22 maj 1978. 

Den parlamentariska kommitten för revision av självstyrelselagen (PRK), som 

landskapsstyrelsen tillsatte i november 1979, föreslog att rätten för nordiska 

medborgare utan hembygdsrätt att delta i kommunalval skulle anges i landskapslag 

som bör omfattas av minst 2/3 av dem som röstat. Landskapsstyrelsen överlämnade 
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sedermera betänkandet till landstinget och lagutskottet omfattade PRK:s förslag 

och betonade att kravet på kvalificerad majoritet är motiverat med hänsyn till att 

frågan berör rättigheter som normalt är knutna till innehav av åländsk hembygds

rätt, Varken i kommittebetänkandet eller i lagutskottets betänkande ingick syn

punkter på hur reformen skulle komma att genomföras i framtiden med avseende 

på kvalifikationstider m.m. 

Rösträtt och valbarhet i kommunala val för medborgare i annat nordiskt land har 

genomförts i samtliga nordiska länder, i Danmark, Norge och Sverige också för 

andra utlänningar. Även på Färöarna och Grönland har reformen numera genom

förts. Kvalifikationstiden varierar något men rör sig mellan två och tre års 

bosättning före valen eller valårets ingång. 

I 1977 års vallagskommittes delbetänkande I (ÅUS 1977:14) ingår uppgifter över 

antalet på Åland mantalsskrivna nordiska medborgare, vilka saknar åländsk hem

bygdsrätt men uppnått rösträttsåldern. Uppgifterna avser åren 1974 och 1976. 

Enligt vad utskottet inhämtat fanns den 1 januari 1987 i landskapet 1.08.5 18 år 

fyllda finska medborgare, vilka saknar åländsk hembygdsrätt. Uppgifter om mot

svarande antal svenska, danska, norska och isländska medborgare har inte stått att 

tillgå men kan på basen av tidigare uppgifter uppskattas till sammanlagt ca 200. 

Som av motionens förslag framgår, förutsätter ett genomförande nu av nordisk 

kommunal rösträtt och valbarhet en ändring av gällande självstyrelselag. Landstin

get har redan en gång hänskjutit reformen till den aktuella revisionen av självsty

relselagstiftningen, även om tidsperspektivet förmodligen då bedömdes som korta

re. Enligt utskottets uppfattning är det dock inte ändamålsenligt att genomföra en 

separat ändring av detaljer i den gällande självstyrelselagen i ett läge då 

revisionsförslaget inom kort kommer att börja behandlas i riksdagen. Godkänns 

landstingets tidigare förslag om att grunderna för nordisk kommunal rösträtt och 

valbarhet i framtiden skall ges i landskapslagstif tning, kan motionärernas önskemål 

om nordisk kommunal rösträtt genomföras utan riksdagens medverkan sedan den 

nya självstyrelselagen trätt i kraft. Utskottet anser vidare frågan om nordisk 

kommunal rösträtt och valbarhet vara av sådan karaktär att ärendet omsorgsfullt 

bör beredas i landskapsstyrelsen och att härvid även kommunernas utlåtanden 

inhämtas. Frågan berör ju nära kommunernas självbestämmanderätt i flera avseen

den. 

På frågan om nordisk kommunal rösträtt och valbarhet inverkar även det särskilda 

nationaHtetsskydd landskapet Älands befolkning tHlerkändes i Älandsöverenskom-
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melsen 1921. Utskottet noterar i sammanhanget att Åland är utsatt för en relativt 

stark flyttningsrörelse, vars konsekvenser i olika avseenden kan vara svära att 

överblicka, särskilt med beaktande av landskapets relativa litenhet. 

Även om utskottet med de anförda motiven beslutat avstyrka motionens förslag, 

finner utskottet det motiverat att frågan om hur principen om nordisk kommunal 

rösträtt och valbarhet kan förverkligas på Åland kunde genomgå fortsatt beredning 

på landskapsstyrelsens initiativ så att eventuella lagstiftningsåtgärder kunde ak

tualiseras efter det den nya självstyrelselagen trätt i kraft. Utskottet har därför 

fogat en hemställningskläm till betänkandet. Ledamoten Börje Eriksson har anmält 

avvikande åsikt och anser att frågan om nordisk rösträtt och valbarhet på Åland 

inte borde föranleda vidare åtgärder med beaktande av det särskilda åländska 

na t ionali tetssk yddet. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Utskottet föreslår vidare 

Mariehamn den 11 september 1987 

att Landstinget måtte förkasta de i 

lagmotionen nr 77I1983-84 ingående 

förslagen till lagmotion till riksdagen 

respektive ändring av kommunallagen 

för landskapet Åland. 

att Landstinget hemställer hos land

shapsstyrelsen om fortsatt beredning 

av frågan om nordisk kommunal röst

rätt och valbarhet på Åland så att 

denna fråga han upptas till prövning 

sedan den nya självstyrelselagen för 

Åland trätt i kraft. 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 
ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sune Eriksson, vice
ordföranden Curt Carlsson samt ledamöterna Andersson, Börje Eriksson och Jan
Erik Lindfors. 


