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Till Justitieministeriet 
 
 
 
 
 
Ärende  Utlåtande över landskapslag om ändring av kommunallagen, anta-

gen av lagtinget 5.6.2017. 
 
Landskapslagens huvudsakliga innehåll 
 
 Genom landskapslagen sänks rösträttsåldern i kommunalval och 

rådgivande kommunala folkomröstningar till 16 år. Valbarhetsåldern 
till kommunala förtroendeuppdrag bibehålls vid 18 år. 

 
Lagstiftningsbehörigheten 
 
 Enligt 18 § 4 punkten i självstyrelselagen för Åland har landskapet 

lagstiftningsbehörighet i fråga om bl.a. kommunala val och kommu-
nernas förvaltning. Bestämmelserna om kommunala folkomröst-
ningar innefattas i denna lagstiftningsbehörighet. Till landskapets be-
hörighet har i princip hänförts hela kommunallagstiftningen med un-
dantag för de inskränkningar som följer av grundlag. Stiftande, änd-
ring och upphävande av grundlag samt avvikelse från grundlag utgör 
riksbehörighet enligt självstyrelselagens 27 § 1 punkt. Enligt grund-
lagens 14 § 3 mom. har varje finsk medborgare och varje i Finland 
stadigvarande bosatt utlänning som har fyllt 18 år rätt att rösta i kom-
munalval och kommunala folkomröstningar enligt vad som bestäms i 
lag. Om rätten att i övrigt ta del i kommunernas förvaltning bestäms 
genom lag. Den omständigheten att bestämmelsen om rösträttsål-
dern intagits i grundlagen efter det att gällande självstyrelselag trätt i 
kraft innebär enligt Ålandsdelegationens uppfattning att alla de som 
fyllt 18 år och uppfyller övriga förutsättningar är röstberättigade i kom-
munala val även på Åland. Det är således inte möjligt att lagstifta om 
en högre rösträttsålder. I grundlagens 14 § 4 mom. anges att det all-
männa ska främja den enskildes möjligheter att delta i samhällelig 
verksamhet och att påverka beslut som gäller honom eller henne 
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själv. Med beaktande av detta och eftersom lagstiftningsbehörig-
heten gällande kommunala val uttryckligen utgör landskapsbehörig-
het finns det enligt Ålandsdelegationens uppfattning inte hinder för 
lagtinget att lagstifta om en lägre rösträttsålder än 18 år vid kommu-
nala val eller kommunala folkomröstningar. 

 
Ålandsdelegationens utlåtande 
 
 Ålandsdelegationen finner att landskapslagen faller inom landskap-

ets lagstiftningsbehörighet. 
 
Närvarande Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Lampi, Mäenpää 

och Pellonpää. 
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sekreterare 


