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Kommunala centralvalnämnden

RIKSDAGSVALET 2003: VALURNORNA
Justitieministeriet ber den kommunala centralvalnämnden senast den 20 januari 2003 meddela om
det i kommunen behövs nya valurnor och det önskade antalet valurnor.
På grund av att antalet röstningsområden har minskat finns användbara extra valurnor kvar i kommunerna. Antalet dylika valurnor skall meddelas till avdelningssekreterare Annika Peltoranta per
telefon (09) 1606 7563, per fax (09) 1606 7735, per e-post annika.peltoranta@om.fi eller per brev
Annika Peltoranta, Justitieministeriet, Valärenden, PB 25, 00023 STATSRÅDET.
Valurnorna kommer att tas i användning så att kommunala centralvalnämnder som har extra valurnor sänder dem till sådana kommunala centralvalnämnder som inte har tillräckligt många urnor.
Av denna anledning tillverkas för närvarande inga nya valurnor.
Behovet att beställa nya valurnor skall övervägas noggrant. Urnor beställs enbart i sådana fall att
det bildas ett nytt röstningsområde för vilket kommunen inte har en valurna och också i sådana fall
att den gamla urnan inte utan orimliga kostnader kan repareras. Vid kommunalvalet 2000 kostade
en urna över 600 mark.
Ifall det behövs ett nytt lås på grund av att valurnans lås har gått sönder eller nycklarna har tappats
är det skäl att nämna att ett lås av modellen AVA 0103 lämpar sig för valurnorna.
För att justitieministeriet skall kunna sända valurnorna mottagarens namn och leveransadress meddelas till ministeriet. När justit ieministeriet har mottagit uppgifterna om hur många extra urnor det
finns och hur många urnor det behövs i kommunerna, kommer ministeriet att meddela ifrågavarande kommunala centralvalnämnder med extra valurnor hur många urnor den skall sända samt till
vilken kommun och under vilken adress urnorna skall sändas. Justitieministeriet står för kostnaderna för sändandet.
Räkningar för sändandet och reparering av urnorna skickas under adress:
Justitieministeriet, Valärenden, P 25, 00023 STATSRÅDET.
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