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KOMMUNENS CENTRALVALNÄMND

Hänvisning: Justitieministeriets brev till kommunstyrelserna 8.12.2003 och till
kommunstyrelserna i kommunerna i landsskapet Åland 9.1.2004 dnr OM
22/51/2003
Ärende:

KONTROLL AV UPPGIFTERNA OM KOMMUNENS
FÖRHANDSRÖSTNINGSTÄLLEN MOTSVARANDE SITUATIONEN VID
EUROPAPARLAMENTSVALET

Allmänt
Kommunerna bör lämna in uppgifter om kommunernas alla allmänna
förhandsröstningsställen vid europaparlamentsvalet till
Befolkningsregistercentralen senast 15.3.2004.
Om det inte finns ett enda allmänt röstningsställe i kommunen, skall
kommunen göra en särskild anmälan om detta. Sådana kommuner
finns det närmast på Åland.
Befolkningsregistercentralen har registrerat kommunens uppgifter om
de allmänna förhandsröstningsställena vid riksdagsvalet i ett särskilt
register över förhandsröstningsställena, som
Befolkningsregistercentralen upprätthåller. Från registret sänds
utdragen till kommunerna för garanskning samt för att få dem att
motsvara situationen vid europaparlamentsvalet. Uppgifterna används
också av Befolkningsregistercentralens kartservice, som på Internet bl.a.
annat visar kartor över förhandsröstningsställena i kommunerna.
Kontroll av uppgifterna i registret
Befolkningsregistercentralen bifogar ett utdrag ur registret över
förhandsröstningsställen med uppgifterna om kommunens
förhandsröstningsställen. Utdraget motsvarar situationen vid
riksdagasvalet. Förhandsröstningsdagar har dock ändrats så att de är
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inom förhandsrötningsperioden vid europaparlamentsvalet.
Kommunens centralvalnämnd ombeds omsorgsfullt att kontrollera att
uppgifterna i utdraget är riktiga.
Följande uppgifter har antecknats i utdraget:
Förhandsröstningsställets namn på finska och/eller svenska
(uppgifterna skall kontrolleras med beaktande av
språkförhållandena i kommunen)
Förhandsröstningsställets besöksadress på finska och/eller
svenska
(det rekommenderas att besöksadressen innehåller en exakt
gatuadress så att kartserviceenheten maskinellt kan ta ut
koordinaterna för röstningsstället, postnummer behövs inte)
Postanstalt
Telefonnummer
Faxnummer
Typ
(denna uppgift anger om det är fråga om kommunens
förhandsröstningsställe eller en postanstalt)
Vilka dagar och vilka tider förhandsröstningsstället är öppet
(det är viktigt att denna information kontrolleras noggrant)
Utdragen skall sändas till Befolkningsregistercentralen senast 15.3.2004.
Samtidigt bör man försäkra sig om att uppgifterna motsvarar
situationen vid europaparlamentvalet.
BRC`s adress är följande:
Befolkningsregistercentralen
Registret över förhandsröstningsställen
PB 70
00581 HELSINGFORS
Om uppgifterna i utdraget är korrekta ber vi att ni meddelar detta per
e-post till arja.lorentzen@vrk.intermin.fi
För ytterligare uppgifter kontakta Arja Lorentzen, tfn (09) 2291 6730 eller
Sirpa Metsäkoivu, tfn. (09) 2291 6719.
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Valchef
BILAGA

Timo Korhonen

Utdrag av registret över förhandsröstningsställena
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