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LAGlJ'IiSKOTfETS BETÄNKANDE nr 35/1977-78 med an

ledning av landskapsstyrelsens meddelande till 

landstinget angående ändring av sättet för val 

av Ålands riksdagsman och dennes suppleant . 

Landstinget har inbegärt lagutskottets utlåtande med anledning av ovan

nämnda meddelande . Utskottet, som i ärendet hört riksdagsmannen Gunnar 

Häggblom och kanslisekreteraren Lars Ingmar Johansson , får vördsamt an

föra följande . 

Landskapsstyrelsen har på hemställan av landstinget låtit den kommitte , 

som har i uppdrag att utreda vissa frågor rörande allmänna val, även 

granska ändamålsenligheten av att ändra stadgandena rörande val av 

Ålands riksdagsman och dennes suppleant . Kommitten har i en promemoria 

vägt alternativa valsätt och dessas för- och nackdelar . Med anledning 

av promemorian har landskapsstyrelsen föreslagit en övergång till ett 

proportionellt valsystem enligt de principer, som för närvarande gäller 

vid landstings- och kommunalval och ytterligare föreslagit, att den nödiga 

lagändringen på justitieministeriets försorg skulle anhängiggöras i form 

av en regeringsproposition . 

Beträffande tillvägagångssättet vid en ändring av valsystemet har ut

skottet, i överensstämmelse med landskapsstyrelsens förslag, funnit 

det vara ändamålsenligt, att justitieministeriet skulle anförtros det 

egentliga lagberedningsarbetet och att ärendet skulle anhängiggöras i 

riksdagen i form av en regeringsproposition i fall en lagändring blir 

aktuell . 

Vad själva valsystemet beträffar har utskottet ingående behandlat flera 

av de alternativ 1977 års vallagskommitte presenterat i sin promemoria . 

Lagutskottet har vid tidigare behandling av ärendet (Lu. bet .nr 35/1976-77) 

förespråkat en återgång till det valsystem, som tillämpades i slutet av 

1940-talet, det vill säga separata men samtidiga val av riksdagsman och 

suppleant. Varje medborgare skulle alltså ha två röster . En röst skulle 

avges för någon kandidat till r~dagsmannauppdraget och en röst för 

någon kandidat uppställd för suppleantuppdraget. Mot detta valsystem 

har bl.a.anförts, att en suppleantkandidat kan erhålla ett högre person

ligt röstetal än någon av riksdagsmannakandidaterna, vilket även har 

inträffat. Viktigare är dock, att tekniska problem vid anordnande av en 

riksomfattande förhandsröstning enligt ett system, som helt avviker från 

det som tillämpas i riket i övrigt, skulle försvåra ett dylikt valsätt . 
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Utskottet vill i detta sammanhang framhålla, att det vid behandlingen av 

den till grund för ärendet liggande motionen icke hade tillfälle att mera 

ingående granska olika valsätt såsom nu varit fallet på basen av vallags

kornrnittens promemoria. 

Vad beträffar systemet "rnajoritetsval med enmanslistor" har utskottet också 

noterat, att problemen med att anordna förhandsröstning torde försvåra 

eventuella fyllnadsval, som alltså i så fall borde anordnas helt utan för

handsröstning eller så, att förhandsröstningen inskränktes endast till 

postkontor och vårdanstalter inom landskapet, men vägande principiella 

invändningar kan otvivelaktigt anföras mot en sådan inskränkning av möj

ligheterna att deltaga i allmänna val. Helt allmänt kan också återhämta~ 

att ett fyllnadsval skulle innebära, att Åland blev utan representation i 

riksdagen för den tid anordnandet av fyllnadsvalet krävde och att kostna

derna för ett dylikt val kunde te sig oproportionerligt höga om den åter

stående mandattiden var kort. 

För att ett fyllnadsval skulle vara ett praktiskt möjligt alternativ borde 

valet alltså anordnas snabbt, smidigt och dessutom utan alltför höga kost

nader. Såsom ett sådant alternativ skulle framstå möjligheten, att fyllnads

val vid behov skulle förrättas av landstinget. Ett sådant val uppfyller de 

ovannämnda kraven på snabbhet och smidighet och innebär inga nämnvärda kost

nader. Ett på detta sätt förrättat val skulle även falla inom ramen för vårt 

demokratiska systern emedan valet skulle avspegla folkviljan såsom denna är 

representerad i sammansättningen av landskapets lagstiftande organ. Man kan 

också erinra om att landstinget redan nu väljer landskapets representant i 

Nordiska rådet och i Svenska Finlands Folkting. Även detta valsystern vid

lådes emellertid en betydande nackdel. Riksdagsmannavalet är under alla för

hållanden ett riksval där samtliga finska medborgare skall äga rösträtt, 

direkt eller indirekt. Vid ett val, förrättat av landstinget skulle riksdags

mannen emellertid representera endast väljare, som innehar åländsk hernbygds

rätt, varför inte heller detta valsystern kan förordas av utskottet. 

Såsom av 1977 års vallagskornrnittes promemoria vidare framgår, kan alla 

valsystern anses ha både för- och nackdelar. Utskottsrnajoriteten (ledamö

terna Arvidsson och Dahlrnan samt suppleanten öberg) har i överensstämmelse 

med landskapsstyrelsens förslag och på de grunder, som anförts av vallags

kornrnitten,funnit, att fördelarna hos ett proportionellt val med enmanslis

tor och möjligheter till valförbund är klart större än nackdelarna och be

slutat förorda en lagändring i enlighet med landskapsstyrelsens förslag. 



1 

-3- 337 
Härvi d kan anföras att sannolikheten för att en r i ksdagsmannasuppleant 

skulle erhålla ett särskilt lågt personligt röstetal är rätt liten och 

även i sådant fall representerar suppleanten ett starkt valförbund vars 

sanrrnanlagda jämförelsetal är en kraftigare mätare av den valdes väljar

stöd än vad det personliga röstetalet utgör . 

Det proportionella valsysternet kommer otvivelaktigt att öka den politiska 

polariseringen i landskapet , eftersom man sannolikt får räkna med att 

kandidaterna inom sanrrna valförbund har sanrrna inställning till riksdags

mannens uppgifter men å andra sidan kan knappast heller riksdagsvalens bi

drag till den politiska polarisationen bedömas som särskilt betydelsefullt 

i sanrrnanhanget . 

Viceordföranden Andersson har icke anslutit sig till utskottsmajoritetens 

ståndpunkt utan anfört att en ändring av valsysternet enbart för ändringens 

skull inte kan anses önskvärd . Det systern man går in för bör ha klara för

delar framom det gällande för att ett ändringsförslag skall vara motiverat . 

Ordföranden Lindfors har åter ansett dels att i riksdagsvalet på Åland 

egentligen endast ett mandat skall besättas, varför det proportionella 

valsystemet skulle avvika: från gängse principer och dels att tillräckligt 

vägande skäl överhuvudtaget inte anförts för att ändra gällande stadganden 

om valsätt . Slutligen har han tagit fasta på lagutskottets betänkande 

nr 35/197~ 7f/- och hävdat , att svårigheterna och invändningarna i samband med 

detta valsystern har överdimensionerats . 

Med hänvisning till det anförda får lagutskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 10 maj 1978 . 

att Landstinget måtte bringa detta betänkande 

till landskapsstyrelsens kännedom. 

. .. ·· .. 

ordförande 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet :ordföranden Lindfors, viceordföranden Andersson, leda

möterna Arvidsson och Dahlrnan samt suppleanten öberg . 
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