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1973-74 Lt, - Ls fraust, nr 5L~ - Lu, 

LAGUTSKOTTETS BETÄNK.Al\TDE nr 32/1973- 7 4 
Ded anlednin e; 0,v lanclskapsstyrelsens 

fr ruJsttillning till Landstinget o ed för

slag till 

l) landskapslaG angå ende iindrinE.; av 

4 och 5 §§ landstingsordningen för land

skapet Åland~ 

2) iandskapslag tmgå ende ändrin g av 14 

och 15 §§ lm1dskapslagen oo koouunalför

val tn i ne; i landskouuunerna i landskapet 

Åland~ 

3) lan dslcapslag an gå ende ändring av 11 

och 12 §§ landskapslagen om koomunalför

vo.1 tnin c; i liariehOLlns stad 9 och 

4) landsl:::apslag o..ngå ende i:indring av 9 

och 10 §§ landskapslagen ou landstin gsval 

och kouuunalval, 

Landstinget ho.r inbegärt lagutskottets utlå:t.ande över ovanniir.mda 

fraE1Sti:ill11inG . Med anledning hti .. rav f å r utskottet ~ sor:l i ~irendet h ört 

lagberednine schefen Sune Carlsson, vörds mJt anföra följande , 

I1ae;utskottet 9 sorJ behandlat fraJ st.'.:il lnine;en har enhä llig t gått i n 

för den principen att rösträ ttsä ldern bör vara clensaoua bå de vid l ands

tingsval och koLlounalval. Dels oä ste en u iniLl i ä lder vid alla val före 

kouua, dels förrcittas bå de l andsti:ngs - och korn:mnalvalen vid SB.Lllila 

tillfdlle. En principi ell och juridisk bedöoning ~ koDruer a tt liega till 

grund för var denna n inioiå lder lö..ggs 9 nedan praktiska och även d eEw-

kratiska h tinsynstagande bör vara ave örande s å att å tskillnad vid röst

rättens utövande vid saotida representativa val ej ou otiverat införes , 

Härj i:i..r.1 te kan oklarhet uenli e; t påverka valintresset. 

Utskottet har dä rj i:-\.rJ te i princip intagit den ståndpunkten att röst

r tittsåldern och valbarhetså ldern borde vara densm.ma. Av h ö.vd har denn a 

ålder varit uppnå dd r:.1y11die; å lder . 

I föreli ggande fall har dock utskottet u ed beaktande av de tillstötta 

kowplikationerna av lagstiftninc s ut""i.ssig natur stannat för att i enlig

het u ed fraustti.llningens förslae; och i avvaktan på att iJyndi ghetså ldern 

s iinks till 18 å r röstrii tts t\.ldern vid ifr;~ ge.va rande val s kall vara 18 å r , 

l:Jedan v a l ba rhetsdldern bi behJ.ll s vic1 20 ~1. r. 

Eueda n röstr:Ci ttså ldern vid l andstingsva l regleras i sj ä lvstyrelse

lae ens 7 §~ har utskottet funnit de t erf or derliGt och motiverat att 
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till detta betänlcande foga en sådan kläD? att sjttlvstyrelselagens sagda 

7 § i lagr:.10tio11 till Riksdage11 uå tte ändras i berört hänseende. Utsl{ot

tet bedäE1er ö. tgärden vara av så brådskande natur? att den borde vid ta

gas separat frål1 de redan i riksdac;en .anhängiga förslagen till ändring 

av självstyrelselagen. 

Utskottet har slutligen beslutat föreslå förtydliganden i franst2.ll

ningen uot bakgrund av ovan anförda enhetliga principer rJed första 

tillLiL1pning vid ordinarie landstingsval och kon.:.mnal val år 1975 o 

DetaljgQ_tiverin_go 

Första la_gförslag_ets 5 J.~ Utskottet föreslår att i paragrafens 1 iJOl1o 

tydlie;t anges att valbarheten föruton annat är beroende av uppnådd 20 

års ålder på raotsvarande sii tt sou i lcorn:mnallaearna. 

Fjö;.,rde_ J_ai:;förs:J_a_g_ets slu~stadgande: Utskottet föreslår att slutstad

gandet uttryckli[:;en avser första tilläupning vid ordinarie landstings

val och kon:ounalval år 1975. 
Hed hänvisning till det anförda fi'tr utskottet vördsar.1t föreslå 

att Landstinget iJåtte antaga lagför

slai:sen ued följande ändringar~ 

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

angående ändring av 4 och 5 §§ landstingsordningen för landskapet Åland. 

5 §. 
Valbar till landstingsnan är euvar röstberdttigad soD vid valårets 

,ingång uppnått 20 års ålder och sou ej står under förDynderskap. 

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

angående ändring av 14 och 15 §§ landskapslage:n or:1 km.JLmnalf örval tnine 

i landskorn1une rna i landskapet 11.land. 

15 §. 
Valbar till kouuunala förtro ndeuppdrag i:ir 9 såvitt däroo icke tir 

särskilt stadgat envar i kouuunen bosatt person 9 son vid valårets in

gång uppnått 20 års ålder och son enlie;t 14 § tillkoouer rösträtt och 

so1] ej står under föruyndersk:ap. 

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

angående ändring av 9 och 10 §§ landskapslagen ou landstinesval och 

korn:mnal val. 
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Denna lag tilläopas första gfineen vid 

och de kor:inunal val sorJ förrii ttas år 1975. 
SalJt 

det ordinarie landstingsval 

att Landstinget Dåtte till höstsessio

nen he:~1sttUla or.i att landskapsstyrelsen 

inkoLmer 1Jed förslag till sådan ändrinc 

av 7 § 1 D01J. självstyrelselagen för 

Åland att rösträttsåldern vid land stines

valen blir 18 år för envar person, soo 

vid valårets ingång uppnått sagda ålder. 

Mariehar.111 9 den 2 septeDber 197 4. 
På lagutskottets vtignar~ 

Olof Jansson 
viceordförande Gunnar Jansson 

sekreterare. 

Ntirvarande i Utskottet~ ordftanden Dahl:uan (delvis)~ viceordföranden 

Olof Jansson sant ledamöterna Benc;tz~ SalDen och Sundblor;.1. 


