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KOMMUNENS CENTRALVALNÄMND

Hänvisning: Justitieministeriets brev till kommunstyrelserna 10.5.2005 (18.5. landskapet
Åland) dnr OM 6/51/2005
Ärende:

UPPDATERING AV UPPGIFTERNA I REGISTRET ÖVER
FÖRHANDSRÖSTNINGSSTÄLLEN INFÖR PRESIDENTVALET ÅR
2006

Allmänt
Befolkningsregistercentralen har uppdaterat uppgifterna i registret över
förhandsröstningsställen till att, så gott det varit möjligt, motsvara situationen
vid presidentvalet år 2006. Registret har senast uppdaterats med uppgifter från
kommunerna i samband med kommunalvalet 2004. Eftersom väljarna
informeras om de allmänna förhandsröstningsställena i den egna valkretsens
kommuner genom att uppgifterna bifogas i försändelsen med meddelandekort,
har en snäv tidsfrist satts för kommunerna, inom vilken ändringar skall
meddelas till registret över förhandsröstningsställen. Den absoluta tidsgränsen
är fredagen 28.10.2005.
Det är ändå mycket önskvärt att kommunerna meddelar uppgifterna omedelbart
efter att de har fastställt dem i september – början av oktober, så att
Befolkningsregistercentralen ännu hinner sända de uppgifter som införts i
registret till kommunerna för kontroll.
Befolkningsregistercentralen har avtalat med det tryckeri som tillverkar
försändelserna med meddelandekort att filerna med förhandsröstningsställena
sänds till tryckeriet senast fredagen 4.11.2005. Om det ännu i det skedet finns
fel eller föråldrade uppgifter i registret över förhandsröstningsställen, kommer
de att synas i de meddelanden som skickas till de röstberättigade.
Samtidigt påminner Befolkningsregistercentralen kommunernas
centralvalnämnder om att såväl valdagens röstningsställen som
centralvalnämndernas kontaktuppgifter såsom tidigare skall antecknas på
meddelandekorten. För att uppgifterna skall vara felfria skall centralvalnämnden
omedelbart underrätta Befolkningsregistercentralen om det sker förändringar i
uppgifterna om valdagens röstningsställen eller centralvalnämndens adress. I
fråga om dessa uppgifter är den sista uppdateringsveckan vecka 47.

Uppdatering av de uppgifter som antecknats i registret så att de motsvarar situationen
vid presidentvalet
Befolkningsregistercentralen bifogar ett utdrag ur registret över
förhandsröstningsställen i dess nuvarande version, med uppgifter om de
allmänna förhandsröstningsställen som finns i kommunen. Kommunens
centralvalnämnd ombeds omsorgsfullt uppdatera uppgifterna så att de
motsvarar situationen vid presidentvalet.
Följande uppgifter har antecknats i utdraget:
Valkrets
I utdragets övre kant skall kontrolleras att den valkrets som
kommunen hör till har angetts som valkrets.
Förhandsröstningsställets namn på finska och/eller svenska
I det brev som refereras till vid punkten Hänvisning har
justitieministeriet gett anvisningar om hur namnet skall anges.
Varje förhandsröstningsställe skall ovillkorligen ges ett namn, med
vilket platsen lätt kan identifieras, t.ex. postkontoret i Vallgård,
Kommunhuset eller Svedängens bibliotek. Namnet kan inte vara
enbart t.ex. postkontor 00520.
Anteckningssättet i fråga om ambulerande
förhandsröstningsställen, t.ex. uppgifterna om en buss,
antecknas nu på ett annat sätt än vid senaste kommunalval.
Uppgifterna skall antecknas så, att som plats anges t.ex.
röstningsbuss eller röstningsfartyg och vid punkten öppettider
antecknas på normalt sätt öppethållningsdagar och klockslag.
Dessutom meddelas för varje öppethållning uppgifterna om
den plats där röstningsbussen (eller motsvarande) stannar
(besöksadress och platsens namn, om ett sådant behövs).
Exempel ges i bilaga 2.
Att uppgifterna är riktiga skall således kontrolleras med beaktande
av justitieministeriets anvisningar och kommunens språkliga
status.
Förhandsröstningsställets besöksadress på finska och/eller
svenska
Det rekommenderas att besöksadressen anges som en exakt
gatuadress, så att karttjänsten som visar röstningsställena
maskinellt kan ta ut koordinaterna för röstningsstället. Postnumret
skall inte uppges vid denna punkt.

Postanstalt
Postnummer och postanstaltens namn
Telefonnummer
Till exempel i formen (02) 232 5600
Faxnummer
Till exempel i formen (02) 232 5601
Typ
Varje förhandsröstningsställe skall ha en typkod enligt följande
indelning.
1
2
3
4
5
6
7
8

Kommunhus/stadshus
Bibliotek
Annat kommunalt ämbetsverk/annan kommunal inrättning
Verksamhetsställe för Posten Finland Abp
Verksamhetsställe för Posten på Åland
Affärscentrum eller motsvarande
Ambulerande röstningsställe
Annat ställe

Det är mycket viktigt att ange typkod, eftersom
förhandsröstningsställena på basis av koden kan listas i en
förnuftig ordning t.ex. på webbsidorna. Inom typkoderna skall
förhandsröstningsställena anges i ”viktighetsordning”. Till
exempel inom kod 2 skall huvudbiblioteket anges först och inom
kod 4 kommunens huvudpostkontor. Detta för att ett sådant
förhandsröstningsställe där de flesta röstar inte skall komma i
slutet av listan.
Öppethållningsdagar och –tider
I fråga om ambulerande förhandsröstningsställen anges i samband
med öppethållningsdagarna och klockslagen adress och namn (om
ett sådant behövs) för varje plats där röstningsbussen (eller
motsvarande) stannar. (Att öppethållningsdagarna och klockslagen
stämmer för båda valomgångarna i presidentvalet skall
omsorgsfullt kontrolleras).
Om uppgifter i utdraget korrigeras, avlägsnas eller tillfogas, ombeds utdraget
returneras till Befolkningsregistercentralen på ovan beskrivet sätt i septemberbörjan av oktober.

Adress:

Befolkningsregistercentralen
Registret över förhandsröstningsställen
PB 70
00581 Helsingfors

På det returnerade utdraget skall antecknas kontaktuppgifter till den som
returnerat utdraget.
Om uppgifterna i utdraget är korrekta ber vi att ni meddelar detta per e-post till
arja.lorentzen@vrk.intermin.fi
Av e-postmeddelandet skall framgå vilken ställning den person som godkänt
uppgifterna har i fråga om valärenden i kommunen.
Om kommunen inte har några förhandsröstningsställen skall också detta
meddelas per e-post.
För ytterligare information, kontakta Arja Lorentzen, tfn (09) 2291 6730.

Valchef

Timo Korhonen

BILAGA 1: Utdrag ur den nuvarande versionen av registret över
förhandsröstningsställen
BILAGA 2: Exempel på hur uppgifterna om ett ambulerande röstningsställe
skall anges

