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Nr 4 
Ramavtal om anordnandet av förtidsröstning i lagtings- 
och kommunalval 2023 
ÅLR 2023/1288 
  

Beslut 
Landskapsregeringen beslöt att godkänna förslaget till ramavtal med Åland Post Ab 
angående anordnandet av förtidsröstning i lagtings- och kommunalvalen 2023. T.f. 
Rättssakkunnig Rasmus Lindqvist ges fullmakt att underteckna avtalet för 
landskapsregeringens räkning. 
 
Motivering 
Enligt 6 § 1 mom. vallagen (2019:45) för Åland fattar kommunstyrelserna beslut om 
allmänna förtidsröstningsställen i kommunerna. I varje kommun ska finnas minst ett 
allmänt förtidsröstningsställe, om inte kommunen efter överenskommelse med 
landskapsregeringen och en eller flera andra kommuner beslutar att det inte finns något 
behov av det.  
 
Enligt 117 § 1 mom. 3 punkten vallagen ansvarar landskapsregeringen för kostnaderna för 
valförrättarna och de allmänna förtidsröstningsställena.  
 
Enligt samma upplägg som tidigare val ingår landskapsregeringen ett ramavtal med 
Åland Post Ab angående anordnandet av förtidsröstning. Kommunerna ges sedan 
möjlighet att efter överenskommelse med landskapsregeringen använda Åland Posts 
allmänna förtidsröstningspostkontor mot skilt avtalat pris per kommun.  
 
Förtidsröstningstiden på Åland infaller mellan 30 september - 10 oktober 2023.  
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Nr 5 
Justitieministeriets skrivelse med meddelande om att 
republikens president utfärdat en 
överenskommelseförordning om skötseln på Åland av 
vissa uppgifter enligt landskapslagen om tillgängliga 
webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen 
ÅLR 2022/5271 
  

Beslut 
Landskapsregeringen beslöt att förordningen ska publiceras i ÅFS. 
 

_____________________________________________________________ 



BILAGA 1 
 
 
LAGTINGSVALET OCH KOMMUNALVALET 2023 
 
RAMAVTAL MELLAN ÅLANDS LANDSKAPSREGERING OCH ÅLAND POST AB OM 
FÖRRÄTTANDE AV FÖRTIDSRÖSTNING VID LAGTINGSVALET OCH 
KOMMUNALVALET ÅR 2023. 
 
 
1. Avtalsparter 
 

Ramavtal tecknas mellan Ålands landskapsregering (landskapsregeringen) och Åland 
Post Ab (Åland Post).  

 
2. Avtalet omfattar 
 

Avtalet gäller ersättning på nedanstående sätt av Åland Posts kostnader för förrättande 
av förtidsröstning vid lagtings- och kommunalvalet under tiden 
30 september - 10 oktober 2023. 
 
Kommunerna ges möjlighet att efter överenskommelse med landskapsregeringen 
använda Ålands Posts allmänna förtidsröstningspostkontor mot skilt avtalat pris per 
kommun. Åland Post sänder ett skilt avtal till respektive kommun. 
Landskapsregeringen ansvarar för kostnaderna. 

 
 

3. Kostnader som debiteras Ålands landskapsregering för förrättande av förtidsröstning  
  
 För ordnandet av förtidsröstning på nedannämnda postkontor 
 
 Postkontor  Kommun  Startavgift  
  
 Mariehamn  Mariehamn  15 840 euro 
  

 
Öppettider på ovannämnda postkontor för förtidsröstningen är normala öppettider 
(vardagar och lördag).  

  
Åland Post tillhandahåller personal som valförrättare på ovannämnda 
förtidsröstningspostkontor. Åland Post föreslår valförrättare och meddelar respektive 
kommun som förordnar valförrättarna enligt Åland Posts förslag. Åland Post står för 
skolning för valförrättarna. 
        
Övriga avgifter: 

 
Postningar enligt Porto Betalt avtal nr 22100/75 

 
För andra postningar som görs av kommunernas 
centralvalnämnd eller centralnämnden för lagtingsval 

enligt normal taxa 

Övriga postningar som görs av kommuner som 
förrättar förtidsröstning i egen regi 

enligt normal taxa 

Kopiering 0,03 euro/kopia 
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 Till ovannämnda priser tilläggs mervärdesskatt 24 %. 
 

Tillverkning och tryckning av information och skyltar  
som enligt anvisning ska vara synliga på Åland Posts 
förtidsröstningsanstalter     ingår 
 
Daglig rapportering om antalet röstande   ingår  
 
Om eventuella andra uppgifter som landskapsregeringen önskar utförda i samband 
med förtidsröstningen och de kostnader dessa förorsakar avtalas skilt i enskilt fall. 

 
4. Fakturering 
 

Landskapsregeringen förbinder sig att erlägga kostnaderna enligt faktura från Åland 
Post. Betalningen sker enligt den på fakturan angivna förfallodagen. Därefter uppbärs 
lagstadgad dröjsmålsränta och indrivningsavgift. 

 
 
5. Kontaktpersoner 
 

Följande personer svarar för uppfyllandet och eventuella justeringar av 
avtalsvillkoren. 
 
Vid Ålands landskapsregering - Rasmus Lindqvist 
Vid Åland Post  - Eivor Granberg 

 
 
Detta avtal träder i kraft den xx.x.2023 
 
 
Mariehamn den xx.xx 2023  Mariehamn den xx.xx 2023 
 
ÅLANDS LANDSKAPSREGERING  ÅLAND POST AB 
 
 
Rasmus Lindqvist   Eivor Granberg  
T.f. Rättssakkunnig   Affärsområdeschef   
 

 


