ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
2008

Nr 32

Nr 32
LANDSKAPSLAG
om ändring av landskapslagen om lagtingsval och kommunalval
Föredragen för Republikens President den 1 februari 2008
Utfärdad i Mariehamn den 14 februari 2008

Utfärdad i Mariehamn den 21 september 2006

I enlighet med lagtingets beslut1
ändras 13 § 2 mom., 32 och 37 §§, 51a §
4 mom., 65 § och 74b § landskapslagen
(1970:39) om lagtingsval och kommunalval, av
dessa lagrum 13 § 2 mom. sådant det lyder i
landskapslagen 1999/7, 32 § 1 mom. sådant det
lyder i landskapslagen 2003/31, 32 § 2 mom., 37 §
2 mom. och 65 § 2 mom. sådana de lyder i
landskapslagen 1987/58, 51a § 4 mom. sådant
det lyder i landskapslagen 1992/58, 65 § 1 mom.
sådant det lyder i landskapslagen 1990/39 och
74b § 3 mom. sådant det lyder i landskapslagen
1979/20, samt
ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i
olika böjningsformer med ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer:
13 §
-------------------------------------Den som framställt rättelseyrkandet skall
utan dröjsmål delges beslutet jämte besvärsanvisning. Beslutet skall sändas per post som
rekommenderad försändelse men får även delges genom bevislig delgivning enligt förvaltningslagen (2008: 9) för landskapet Åland om det inte
medför dröjsmål.
-------------------------------------32 §
Vid centralnämnds första sammanträde fattas beslut om ett meddelande, i vilket skall anges
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när och var i denna lag avsedda valhandlingar
skall inlämnas. Kommunal centralnämnds
meddelande skall även ange antalet fullmäktige som skall väljas, datum och klockslag för
valförrättningen samt innehålla uppgift om förutsättningarna för att förtidsrösta, allmänna
förtidsröstningsställen i kommunen och förtidsröstningstiden. Vid sammanträdet fattas även
beslut om beställningar av valsedlar och om
övriga erforderliga åtgärder.
Kommunal centralnämnds meddelande skall
anslås på kommunens anslagstavla och centralnämndens för lagtingsvalet meddelande på
landskapsregeringens anslagstavla. Meddelandena skall dessutom publiceras i minst en
lokal tidning med allmän spridning i landskapet.
37 §
Minst två veckor före valet skall centralnämnd för kommunalval meddela om valförrättningen genom anslag på kommunens anslagstavla. I meddelandet skall anges kommunens röstningsområden och var vallokalen i varje
röstningsområde är belägen. En kopia av detta
meddelande skall samtidigt skickas till centralnämnden för lagtingsvalet.
Centralnämnden för lagtingsval skall senast
en vecka före valet publicera ett meddelande om
valförrättningen i minst en lokal tidning med
allmän spridning i landskapet. I meddelandet
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skall kommunvis anges samtliga röstningsområden och vallokaler. I anslutning till meddelandet publiceras även den slutliga sammanställningen av kandidatlistorna.
51a §
-------------------------------------Valförrättare och valbestyrelse skall tillse
att meddelande om röstningstiderna och om
förfarandet vid förtidsröstning anslås på en för
ändamålet avsedd anslagstavla på förtidsröstningsstället och vid behov även på annat sätt.
65 §
Centralnämnden för lagtingsvalet skall utan
dröjsmål tillkännage valets utgång genom att
anslå ett meddelande med valresultatet på
landskapsregeringens anslagstavla. Av meddelandet skall även framgå vem som valts till
ersättare för envar av de valda. Centralnämnden skall utfärda av landskapsregeringen fastställd fullmakt åt de valda samt underrätta
landskapsregeringen, landshövdingen och de

kommunala centralnämnderna om valets utgång. Ett meddelande om valets utgång med
uppgift om jämförelsetal och personliga röstetal
för de valda skall publiceras i minst en lokal
tidning med allmän spridning i landskapet.
Kommunala centralnämnden skall underrätta de valda och kommunens styrelse om valresultatet samt anslå ett meddelande om detsamma på kommunens anslagstavla. I meddelandet skall ingå uppgift om de valdas namn,
titel, yrke eller syssla samt hemort ävensom
röstetal och slutligt jämförelsetal.
74b §
-------------------------------------Angående delgivning av högsta förvaltningsdomstolens beslut äger 1 mom. motsvarande
tillämpning.
_________
Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.
Lagen skall tillämpas vid val som förrättas
efter att lagen har trätt i kraft.
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