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Nr 39  
Avtal om anordnandet av förtidsröstning 
vid vissa beskickningar i lagtings- och 
kommunalvalet 2023 
ÅLR 2023/2573 
 

Beslut 
Landskapsregeringen beslöt godkänna förslaget till avtal med utrikesministeriet angående 
anordnandet av förtidsröstning vid vissa beskickningar i lagtings- och kommunalvalet 
2023. T.f. Rättssakkunnig Rasmus Lindqvist ges fullmakt att underteckna avtalet å 
landskapsregeringens vägnar.  
 
Motivering 
Enligt 6 § 2 mom. vallagen (2019:45) för Åland ska de allmänna förtidsröstningsställena 
utanför Åland anges i landskapsförordning. Enligt bestämmelsens detaljmotivering ska 
allmänna förtidsröstningsställen utanför Åland främst förläggas till orter i vilkas närhet ett 
betydande antal ålänningar vistas, i första hand inom Norden. Bestämmelsen innebär 
dock inte att förtidsröstning måste ordnas på alla ställen där ålänningar är bosatta.  
 
Landskapsregeringen har fört diskussioner med utrikesministeriet angående 
möjligheterna att använda Finlands beskickningar för förtidsröstningen utanför Åland. 
Förtidsröstningen ska helt och hållet skötas av landskapsregeringens tjänstemän, 
utrikesministeriet bistår endast med lokaler.  
 
Landskapsregeringen ingår avtal med utrikesministeriet om användningen av 
ambassaderna i Stockholm, Köpenhamn och Bryssel som förtidsröstningsställen utanför 
Åland i lagtings- och kommunalvalet 2023. Förtidsröstning i Sverige och Finland kommer 
även att ske vid andra platser än endast beskickningar.  
 
Kostnaden understiger 1000 euro och belastar budgetmoment 23000.  
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BILAGA 

 

  
2 (3) 

 
UTKAST 
 
Avtal om samarbete rörande förtidsröstning vid beskickningar i Ålands lagtings- och kommunalval 2023 
 
Utrikesministeriet ska mot ersättning överlåta förtidsröstningslokalerna till Ålands landskapsregering vid 
Finlands ambassader i Stockholm, Köpenhamn och Bryssel vid lagtings- och kommunalvalet 2023.  
 
Genom detta avtal fastställer Ålands landskapsregering och utrikesministeriet tidpunkten för överlåtelsen av 
lokalerna vid Finlands ambassader i Stockholm, Köpenhamn och Bryssel och grunderna för avgiften som 
samarbetet medför för utrikesförvaltningen.    
 
1.   Avtalspartner   
 
Utrikesministeriet Konsulära tjänster 
Adress:  PB 176, 00023 Statsrådet, Maringatan 22, 
00160 Helsingfors 
Kontaktperson: Riitta Puukka    

Ålands landskapsregering   

Adress:  PB 1060, Självstyrelsegården, Strandgatan 

37, Mariehamn.  

Kontaktperson:  Rasmus Lindqvist 
 
2.   Tidpunkter för överlåtelsen   
 
  
Tidpunkten för överlåtelsen av lokalerna vid lagtings- och kommunalvalet 2023:    
 
Stockholms ambassad: 4 - 5 oktober 2023, klockan 12-19 
 
Köpenhamns ambassad: 30 september 2023, klockan 12-17 
 
Bryssels ambassad: 2 oktober 2023, klockan 14-19 
 
3. Skadeståndsskyldighet    
 
I händelse av att lokalerna som tillhandahålls skulle skadas under förtidsröstning är Ålands 
landskapsregering ansvarig.  
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4. Kostnadernas specificering 
 
Kostnaderna bestäms enligt utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer. 
 
Tillfällig överlåtelse av lokaler, möbler och apparatur som förvaltas av beskickningarna för att användas av Ålands 
landskapsregering utomstående samt kontorstjänster, prissätts enligt företagsekonomiska grunder. Prissättningen 
fastställs skilt för varje beskickning 
 
Hyrorna för beskickningars lokaler är följande: 
 

 Stockholms ambassad: 2x110 euro, total 220 euro 
 

 Köpenhamns ambassad: 110 euro  
 

 Bryssels ambassad: 110 euro  
  
Ålands landskapsregering svarar för kostnaderna för arbete som utförs under och utanför tjänstetid för 
anställda inom utrikesförvaltningen. 
 
För arbetstimmar debiteras enligt följande: under tjänstetid 30 euro per timme och för arbetstid utanför 
tjänstetid 45 euro per timme. 
 
 
Kostnaderna debiteras enligt antalet arbetade timmar efter förtidsröstningen. Beloppet faktureras i euro.   
 
Ålands landskapsregering svarar också för de övriga kostnader som förtidsröstningen orsakar 
beskickningarna i enlighet med utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer. 
 
 

Detta avtal har utförts i två (2) likadana exemplar, ett för varje avtalspart.   
 
 

Tid och plats   
 
 
 
Ålands landskapsregering 
 
 
Utrikesministeriet  
     
      

  
 

 
 

 


