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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av 5 § i vallagen
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås att bestämmelserna och Rovaniemi kommun sammanslås. Ändi vallagen om indelningen i valkretsar ändras ringarna i kommunindelningen påverkar inte
så att de motsvarar den ändring i kommunin- gränserna mellan valkretsarna.
Den föreslagna lagen avses träda i kraft vid
delningen som träder i kraft vid ingången av
nästa år och genom vilken Rovaniemi stad ingången av år 2006.
—————

MOTIVERING

1.

N u lä g e

I den reglering som gäller valkretsarna vid
riksdagsval övergick man i samband med reformen av statens regionförvaltning år 1997
till en lösning där man i paragrafen om valkretsar räknade upp de kommuner som hör
till varje valkrets. Valkretsarna och de kommuner som hör till dem räknas upp i 5 § i
vallagen (714/1998). Till följd av denna lösning måste paragrafen ändras i samband med
varje sådan ändring i kommunindelningen
som innebär att en ny kommun bildas genom
sammanslagning eller delning av befintliga
kommuner, oberoende av om ändringen leder
till en ändring av valkretsarnas gränser eller
inte. För klarhetens skull måste också en ändring i en kommuns namn beaktas i paragrafen. Det aktuella behovet av en ändring av
paragrafen orsakas av den ändring i kommunindelningen som träder i kraft vid ingången av år 2006 när Rovaniemi stad och
Rovaniemi kommun sammanslås.
Enligt statsrådets beslut 406/2005 upplöses
Rovaniemi stad och Rovaniemi landskommun och i stället för dem bildas en ny kommun som omfattar båda de nuvarande kommunernas områden och som tar i bruk namnet Rovaniemi och benämningen stad. Den
nya kommunen hör till de domkretsar och
förvaltningsområden som nuvarande Rova-
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niemi landskommun hör till. Enligt 5 §
15 punkten i vallagen hör Rovaniemi landskommun till Lapplands valkrets.
2.

F ö r e s la g n a ä n d r in g a r

Med anledning av ändringen i kommunindelningen föreslås att Rovaniemi landskommun stryks i 5 § 15 punkten i vallagen.
3.

P r o p o s itio n e n s ko n s e kv e n s e r

Den föreslagna ändringen i kommunindelningen orsakar inga ändringar i gränserna
mellan valkretsarna. Propositionen har inga
ekonomiska konsekvenser.
4.

B e r e d n in g e n a v p r o p ositio n e n

Propositionen har utarbetats vid justitieministeriet.
5.

I kr a f t t r ä d a n d e

Lagen föreslås träda i kraft vid ingången av
år 2006 samtidigt som ändringen i kommunindelningen träder i kraft.
Med anledning av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

Lag
om ändring av 5 § i vallagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i vallagen av den 2 oktober 1998 (714/1998) 5 § 15 punkten som följer:
5§
Valkretsar vid riksdagsval
För riksdagsval indelas landet utgående
från landskapsindelningen i följande valkretsar:
——————————————

15) Lapplands valkrets, till vilken hör följande kommuner: Enare, Enontekis, Kemi,
Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä,
Tervola, Torneå, Utsjoki och Övertorneå.

———
Denna lag träder i kraft den
—————
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Helsingfors den 26 augusti 2005
Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Johannes Koskinen
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Bilaga
Parallelltext

Lag
om ändring av 5 § i vallagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i vallagen av den 2 oktober 1998 (714/1998) 5 § 15 punkten som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
5§

5§

Valkretsar vid riksdagsval

Valkretsar vid riksdagsval

För riksdagsval indelas landet utgående från
landskapsindelningen i följande valkretsar:
——————————————
15) Lapplands valkrets, till vilken hör följande kommuner: Enare, Enontekis, Kemi,
Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Rovaniemi landskommun, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Torneå,
Utsjoki och Övertorneå.

För riksdagsval indelas landet utgående från
landskapsindelningen i följande valkretsar:
——————————————
15) Lapplands valkrets, till vilken hör följande kommuner: Enare, Enontekis, Kemi,
Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä,
Tervola, Torneå, Utsjoki och Övertorneå.
———
Denna lag träder i kraft den
———
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