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om skötseln på Åland av vissa uppgifter som gäller lagtings- och 
kommunalval samt rådgivande kommunala folkomröstningar

Utgiven i Helsingfors den 28 augusti 2019*

* Finlands författningssamling nr 970/2019

 I enlighet med republikens presidents beslut 
föreskrivs med stöd av 32 § i självstyrelselagen 
för Åland (1144/1991), sådan paragrafen lyder 
delvis ändrad i lagarna 1556/1994 och 68/2004, 
och med samtycke av Ålands landskapsreger-
ing:

1 §
 Det rösträttsregister som avses i 17 § i val-
lagen för Åland (Ålands författningssamling 
2019:45) upprättas och sköts av Befolknings-
registercentralen enligt vad Ålands landskaps-
regering och Befolkningsregistercentralen när-
mare avtalar. Befolkningsregistercentralen 
sköter härvid de uppgifter som ankommer på 
valregistermyndigheten.
 Befolkningsregistercentralen sköter även 
de uppgifter som enligt 8 § i landskapslagen 

om förfarandet vid rådgivande kommunala 
folkomröstningar (Ålands författningssamling 
1998:20) ankommer på valregistermyndighe-
ten.

2 §
 Statens ämbetsverk på Åland, i egenskap av 
registerförvaltningens lokalmyndighet, sköter 
de uppgifter som enligt 18, 21, 22 och 26–29 § 
i vallagen för Åland ankommer på valregister-
myndigheten.

3 §
 Kostnaderna för de uppgifter som avses i 1 § 
1 mom. och 2 § betalas av landskapet i enlig-
het med vad som avtalas mellan å ena sidan 
Ålands landskapsregering och å andra sidan 
Befolkningsregistercentralen och Statens äm-
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Republikens President
Sauli Niinistö

 
 Jord- och skogsbruksminister J a r i  L e p p ä

betsverk på Åland. På motsvarande sätt beta-
las kostnaderna för de uppgifter som avses i 1 § 
2 mom. av den berörda kommunen.

4 §
 Denna förordning träder i kraft den 1 sep-
tember 2019.

 Genom denna förordning upphävs förord-
ningen om skötseln av vissa uppgifter som gäl-
ler lagtings- och kommunalval samt rådgivan-
de kommunala folkomröstningar i landskapet 
Åland (375/1999).

__________


