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Lagtings- och kommunalval 2023 

 

 

Beslut 

Landskapsregeringen konstaterar att det inte under valåret 2023 föreligger 

teknisk beredskap att genomföra förtidsröstningen vid lagtings- och 

kommunalvalet så att en anteckning om förtidsröstning görs direkt i 

rösträttsregistret. Det innebär att vallängderna ska skrivas ut ur 

rösträttsregistret genast efter att registret vunnit laga kraft och utan 

dröjsmål sändas till de kommunala centralvalnämnderna. 

 

Motivering 

Enligt 29 § 1 mom. vallagen (2019:45) för Åland ska landskapsregeringen 

senast den 1 september under valåret konstatera om det finns teknisk 

beredskap att genomföra förtidsröstningen så att en anteckning om 

förtidsröstning görs direkt i rösträttsregistret. En sådan teknisk lösning har 

inte använts vid tidigare lagtings- och kommunalval. 

  

Landskapsregeringen har utrett förutsättningarna för att ordna 

förtidsröstningen så att en anteckning om förtidsröstning görs direkt i 

rösträttsregistret. Landskapsregeringen konstaterar att det rent tekniskt 

skulle vara genomförbart. 

  

Eftersom rösträttsregistret dock innehåller personuppgifter för samtliga 

röstberättigade är det mycket viktigt att personuppgiftsbehandlingen är 

säker och uppfyller alla krav. Det finns vissa frågetecknen rörande de 

tilltänkta elektroniska rösträttsregistret i förhållande till EU:s 

dataskyddsförordning. Enligt dataskyddsförordningen får inte 

personuppgifter överföras till tredje land utan att det kan säkerställas att 

personuppgiftsbehandlingen är likvärdig personuppgiftsbehandlingen 

inom unionen. Samtidigt skulle det vara viktigt att ett elektroniskt 

rösträttsregister är molnbaserat för att säkerställa systemets funktionalitet 
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vid olika störningar. Landskapsregeringen konstaterar att det krävs 

fortsatta utredningar för att säkerställa att båda dessa krav uppfylls. 

  

Landskapsregeringen konstaterar därför att förtidsröstningen inte kan 

ordnas så att en anteckning om förtidsröstning görs direkt i 

rösträttsregistret vid lagtings- och kommunalvalet 2023. 

Landskapsregeringen avser fortsätta arbetet med att utarbeta ett 

elektroniskt rösträttsregister direkt efter valet.  

 

Tillämpade lagrum 

Vallagen (2019:45) för Åland, 29 § 1 mom. 

 

För kännedom 

Alla åländska kommuner 

Åland Post 

 


