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Finlands Kommunförbund rf 

 

Valordning för val av förbundsdelegation och arbetsordning 
för förbundsdelegationen 
 
  

Valordning för val av förbundsdelegation 

 

 

Kapitel I Allmänt 

 

§ 1 Tillämpning 

 

Bestämmelserna i denna valordning iakttas utöver vad som bestäms i stadgarna för Finlands 

Kommunförbund rf om val av ledamöter till Finlands Kommunförbund rf:s förbundsdelegation.  

 

Valet av förbundsdelegation förrättas efter kommunalvalet under kommunalvalsåret vid en tid-

punkt som bestäms i § 8 i valordningen.   

 

§ 2 Definitioner 

 

I valordningen avser  

 

förbundsdelegationen Finlands Kommunförbund rf:s förbundsdelegation; 

ordinarie medlem en kommun som är medlem av Finlands Kommunförbund rf; 

valnämnden en valnämnd som tillsatts av Finlands Kommunförbund rf:s förbundsdelegation; 

 

 

§ 3 Förbundsdelegationens sammansättning och mandattid samt val av ledamöter 

 

Förbundsdelegationen består av 76 ledamöter.  

 

Av ledamöterna väljs 66 genom medlemsröstning vid ett val som förrättas efter kommunalva-

let under samma år som kommunalvalet hållits (valkretsplatser). 

 

Därutöver väljs nio ledamöter från utjämningsplatserna (utjämningsplatser).   

 

Ytterligare en ledamot väljs från landskapet Åland. 

 

Ledamöternas mandat fortsätter tills följande förbundsdelegation konstituerat sig. 

 

För ledamöterna i förbundsdelegationen väljs lika många ersättare som de invalda kandida-

terna på respektive kandidatlista i förbundsdelegationsvalet. Ersättarna väljs bland de första 

icke invalda kandidaterna på listan. 

 

För ersättarna gäller i tillämpliga delar vad som bestäms om ledamöterna. 

 

Om en ledamot konstateras ha förlorat sin valbarhet eller har befriats från sitt uppdrag eller 

avlidit, kallar förbundsdelegationens ordförande i hans eller hennes ställe för den återstående 

mandattiden den i ordningen första ersättaren från kandidatlistan i fråga i valkretsen. Om an-

talet ersättare inte är fyllt, ska valnämnden på begäran av förbundsdelegationens ordförande 

förordna nya ersättare. Om inte alla ersättarplatser blir fyllda, är antalet ersättare decimerat. 



 

 

 

 

 

§ 4 Valbarhet 

 

Valbara till förbundsdelegationen är fullmäktigeledamöter som avses i kommunallagen. 

 

§ 5 Valkretsar 

 

Förbundsdelegationens ledamöter väljs per valkrets. Valkretsarna bestäms enligt vallagens 

(714/1998) bestämmelser om indelningen av landet i valkretsar inför riksdagsvalet.  

 

§ 6 Antalet ledamöter i förbundsdelegationen enligt valkrets 

 

Från varje valkrets väljs ledamöter i proportion till invånarantalet i valkretsen. Invånarantalet 

bestäms enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet vid utgången av den 30 november året 

före kommunalvalsåret.  

 

 

Kapitel II Medlemsröstning vid förbundsdelegationsvalet 

 

§ 7 Medlemsröstning 

 

Valet av ledamöter i förbundsdelegationen förrättas som röstning bland föreningens medlem-

mar i första hand genom telekommunikationsförbindelse eller med något annat tekniskt hjälp-

medel som valnämnden bestämt. Föreningens valnämnd kan av grundad anledning också be-

sluta att valet förrättas helt eller delvis per post. 

 

Valnämnden ska sörja för att de ordinarie medlemmarnas rätt att utnyttja sin rösträtt är tryg-

gad. Valnämnden ska sörja för dataskyddet och identifikationsmetoden vid medlemsröstningen 

samt för att valhemligheten bevaras. 

 

§ 8 Tidpunkten för val av ledamöter i förbundsdelegationen 

 

Valet förrättas 15.11–31.12 under kommunalvalsåret.  

 

§ 9 Rösträtt 

 

Röstberättigade vid valet av förbundsdelegation är föreningens ordinarie medlemmar. 

 

§ 10 En ordinarie medlems rösträtt 

 

En ordinarie medlem av föreningen har vid valet ett antal röster som motsvarar invånarantalet 

enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet vid utgången av den 30 november året före kom-

munalvalsåret.  

 

§ 11 Valförfarande 

 

Föreningens ordinarie medlemmar röstar per valkrets på kandidatlistor som valnämnden fast-

ställt.  

 

Valet är ett slutet proportionellt listval. 

 

 

 

 



 

 

 

§ 12 Grunderna för bestämning av utjämningsplatser  

 

De nio (9) utjämningsplatserna i förbundsdelegationen bestäms enligt de röstetal som kandidat-

listorna fått, så att valresultatet i förbundsdelegationsvalet, som uppnåtts genom medlemsröst-

ning, motsvarar de sammanlagda röstetal som kandidatlistorna fått i valkretsarna.  

 

Utjämningsplatserna fördelas så att det för varje kandidatlista beräknas riksomfattande jämfö-

relsetal. Från dessa jämförelsetal plockas så många jämförelsetal bort som kandidatlistan fått 

platser per valkrets vid förbundsdelegationsvalet. Efter det konstateras vilka av de återstående 

jämförelsetalen på samtliga kandidatlistor som är störst. I den ordning som jämförelsetalen visar 

fördelas utjämningsplatserna mellan kandidatlistorna.  

 

Ledamöterna till utjämningsplatserna väljs genom att de icke invalda kandidaterna på respektive 

kandidatlista i förbundsdelegationsvalet rangordnas enligt sina jämförelsetal. I denna ordning 

väljs det in så många ledamöter som listan fått utjämningsplatser.  

 

De utjämningsplatser som varje kandidatlista fått fördelas mellan valkretsarna så att förbunds-

delegationsledamöterna väljs i ordningsföljd från de valkretsar där kandidatlistan vid förbunds-

delegationsvalet har fått den största andelen röster, men ännu ingen valkretsplats. En kandidat-

lista kan få högst en utjämningsplats från samma valkrets. 

 

§ 13 Valnämnden 

 

Förbundsdelegationen tillsätter en valnämnd senast i början av valåret. Varje grupp i förbunds-

delegationen kan föreslå en ledamot med personlig ersättare till valnämnden. Förbundsdelegat-

ionen utser ordförande och två vice ordförande för valnämnden. 

 

En ledamot eller ersättare i valnämnden som ställts upp som kandidat i förbundsdelegationsvalet 

kan inte delta i valnämndens arbete i det aktuella valet. 

 

Valnämnden anställer en sekreterare och annan nödvändig personal. 

 

Vid valnämndens sammanträden har föreningens ordförande och verkställande direktör rätt att 

närvara och yttra sig. Valnämnden beslutar om andra personers rätt att närvara och yttra sig 

vid sammanträdena. 

 

Valnämnden är beslutför när över hälften av ledamöterna är närvarande. 

 

Valnämnden har till uppgift att, utöver vad som bestäms på andra ställen i valordningen, 

 

1 bereda valet av förbundsdelegation 

2 sammankalla valkretsstämmor 

3 utarbeta anvisningar för förbundsdelegationsvalet  

4 fastställa kandidatlistor för valkretsarna inför förbundsdelegationsvalet  

5 besluta om utjämningsplatserna i förbundsdelegationen  

6 fastställa resultatet av förbundsdelegationsvalet 

7 sköta övriga uppgifter som gäller förrättandet av valet. 

 

 

Valnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. Valnämnden kan hålla elektroniska 

sammanträden eller e-postsammanträden. 

 

 

 

 



 

 

 

§ 14 Förberedande åtgärder 

 

Valnämnden ska föra en förteckning över föreningens röstberättigade ordinarie medlemmar. 

 

Valnämnden ska i god tid före valet till föreningens ordinarie medlemmar sända information 

om respektive ordinarie medlems antal röster samt anvisningar om hur valet ska förrättas. 

 

§ 15 Kandidatuppställning 

 

Kandidaterna i förbundsdelegationsvalet ställs upp enligt valkrets. Valkretsstämmorna utser 

kandidatlistor inför förbundsdelegationsvalet.  

 

Tre av föreningens ordinarie medlemmar kan tillsammans föreslå en kandidatlista som val-

kretsstämman ska behandla. Denna bestämmelse tillämpas inte i Helsingfors valkrets. 

 

Ett i partilagen (10/1969) avsett registrerat parti som är representerat i minst en kommuns 

fullmäktige inom valkretsen kan bereda en (1) kandidatlista som valkretsstämman ska be-

handla.  

 

Antalet kandidater på listan är högst 1,5 gånger det antal förbundsdelegationsledamöter som 

ska väljas från valkretsen.  Kandidaterna ska ställas upp på kandidatlistan i nummerordning. 

En kandidat får vara uppställd på endast en lista i en enda valkrets. 

 

Varje kandidatlista ska ha en kontaktperson. 

 

Kandidatlistorna ska sändas till valnämnden vid en tidpunkt som valnämnden har bestämt. 

Valnämnden sänder dem vidare till valkretsstämmorna som utser kandidatlistorna. 

 

Valnämnden fastställer kandidatlistorna vid ett sammanträde efter valkretsstämmorna. 

 

§ 16 Valförbund och valringar 

 

Det är inte tillåtet att ingå valförbund eller bilda valringar inför ett förbundsdelegationsval. 

 

§ 17 Valkretsstämmor 

 

Valkretsstämmor hålls under tiden 1.9–20.10 det år som kommunalval förrättats.  

 

De ordinarie medlemmarna väljer ombud till valkretsstämman i respektive valkrets. Antalet 

ombud bestäms enligt kommunens invånarantal: 

• Från en kommun med 10 000 invånare eller färre väljs ett ombud. 

• Från en kommun med 10 001–50 000 invånare väljs två ombud. 

• Från en kommun med 50 001–100 000 invånare väljs tre ombud. 

• Från en kommun med över 100 000 invånare väljs fyra ombud. 

 

Invånarantalet bestäms enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet vid utgången av den 30 

november året före kommunalvalsåret.  

 

Vid valkretsstämman har föreningens ordinarie medlemmar lika många röster som kommu-

nens invånarantal. Rösterna fördelas jämnt mellan respektive ordinarie medlems närvarande 

ombud. 

 

Valkretsstämmorna utser kandidatlistor för sin valkrets inför förbundsdelegationsvalet. 

 



 

 

 

Valkretsstämmorna sammanträder på kallelse av valnämnden. Valkretsstämmorna kan hålla 

elektroniska sammanträden eller e-postsammanträden. 

 

§ 18 Granskning av kandidatlistorna 

 

Valnämnden ska granska kandidatlistorna, vilket betyder kandidaternas valbarhet, om listan 

följer stadgarna och övriga eventuella omständigheter som gäller valets lagenlighet.   

 

Kandidatlistor som inte lämnats in till valnämnden inom utsatt tid beaktas inte.  

 

Valnämnden ska påtala brister i kandidatlistorna för kontaktpersonerna och be dessa göra nöd-

vändiga rättelser och ändringar i kandidatuppställningen samt kompletteringar inom en rimlig 

tid som valnämnden bestämmer.  

 

I det fall att valnämnden har gjort en anmärkning men inte fått något godtagbart meddelande 

om rättelse, eller om anmälan om att en kandidat är struken från listan inte har lämnats in 

inom utsatt tid, tas kandidaten inte med i sammanställningen av kandidatlistorna. 

 

Om en kandidat avlider, ska kontaktpersonen för kandidatlistan omedelbart underrätta val-

nämnden om saken. 

 

 § 19 Sammanställning av kandidatlistorna  

 

Valnämnden ska för varje valkrets göra en sammanställning av de godkända kandidatlistorna 

när tiden för rättelse av listorna har löpt ut.  Lotten avgör i vilken ordning kandidatlistorna förs 

in i sammanställningen. Kandidatlistorna tilldelas nummer med 2 som första nummer. 

 

Sammanställningen av kandidatlistorna ska ges en rubrik som anger för vilket val samman-

ställningen har gjorts upp. 

 

På varje kandidatlista antecknas ordningsnummer, namn, titel eller yrke samt hemkommun för 

varje kandidat. Inga personbeteckningar antecknas i sammanställningen. 

 

Valnämnden ska sända ett tillräckligt antal sammanställningar av valkretsens kandidatlistor till 

föreningens ordinarie medlemmar inom valkretsen i fråga senast två veckor före valet. 

 

§ 20 Valsedlar 

 

Om valnämnden så beslutar används elektroniska valsedlar vid valet. Valsedlarna sänds då till 

valnämnden elektroniskt eller i ett datasystem. Om valnämnden så beslutar används pappers-

valsedlar som sänds per post. 

 

§ 21 Valförrättning 

 

Valet är proportionellt och förrättas med hjälp av kandidatlistorna så att en ordinarie medlem av 

föreningen kan fördela sina röster på en eller flera kandidatlistor.  

 

Den ordinarie medlemmen sänder till valnämnden en valsedel där det tydligt har antecknats  

numren på de kandidatlistor som medlemmens röster har getts till och det röstetal som varje 

kandidatlista fått. 

 

 

 

 

 



 

 

 

§ 22 Valresultat 

 

Valresultatet räknas i tillämpliga delar enligt det proportionella valsätt som avses i vallagen.  

 

När valresultatet räknas blir kandidaterna valda i den ordning som de är uppställda på kandi-

datlistan.  

 
När röstetalen för valkretsens kandidatlistor har räknats, fastställs varje kandidats jämförelse-

tal utifrån det röstetal som kandidatens lista fått. Kandidaterna ställs i den ordning som jämfö-

relsetalen anger och vid varje kandidats namn antecknas hans eller hennes jämförelsetal. 

Valda blir, i den ordning som jämförelsetalen anger, så många kandidater som ska väljas från 

valkretsen. Om flera kandidaters jämförelsetal är lika stora, avgörs deras inbördes ordnings-

följd genom lottning. 

 

Ersättarna är inte personliga. Till ersättare väljs de kandidater som näst efter de till ordinarie 

ledamöter utsedda personerna har de största jämförelsetalen.  

 

Vid elektronisk röstning får valnämnden ett tekniskt hjälpmedel av administratören eller upp-

gifterna om röstetalen via systemet. 

 

Det slutliga valresultatet fås genom att man räknar ihop de valkretsplatser och utjämningsplat-

ser som varje valkrets fått.  

 
§ 23 Information om valresultatet 

 

Valnämnden ska fastställa valresultatet och omedelbart underrätta de invalda ledamöterna i 

förbundsdelegationen, föreningens styrelse och föreningens ordinarie medlemmar om valresul-

tatet. 

 

§ 24 Protokoll  

 

Valnämnden ska föra protokoll över medlemsröstningen vid förbundsdelegationsvalet. Av pro-

tokollet ska framgå hur beslutet fattats, hur rösterna räknats och vilket resultatet är samt det 

fattade beslutet. Protokollet ska undertecknas av styrelsens ordförande och valnämndens ord-

förande.  

 

Vid valnämndens sammanträden ska det föras beslutsprotokoll som undertecknas av ordföran-

den och kontrasigneras av sekreteraren. Protokollet justeras av två personer som utsetts vid 

sammanträdet. Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt. 

 

Vid valkretsstämman ska det föras beslutsprotokoll som undertecknas av den som valts till 

ordförande för sammanträdet och kontrasigneras av den som valts till sekreterare för sam-

manträdet. Protokollet justeras av två personer som utsetts vid sammanträdet. Protokollet kan 

undertecknas och justeras elektroniskt. 

 

Arbetsordning för förbundsdelegationen 

 

§ 1 

Konstituering av förbundsdelegationen 

 
Styrelsens ordförande sammankallar till det första sammanträdet under förbundsdelegationens 

mandattid. Han eller hon öppnar sammanträdet och leder ordet tills ordförande och två vice 

ordförande för delegationen blivit valda. 

Ledamöterna i förbundsdelegationen sitter vid sammanträdena enligt grupp i den ordning som 

godkänts av ordföranden. 



 

 

 

 
§ 2 

Kallelse till sammanträde och föredragningslista 

 
Föreningens styrelse sammankallar förbundsdelegationen.  Kallelse till förbundsdelegationens 

sammanträde ska skickas till varje förbundsdelegationsledamot minst tio dagar före samman-

trädet per brev till den adress ledamoten uppgett eller elektroniskt. Till kallelsen ska det i mån 

av möjlighet fogas en föredragningslista. Föredragningslistan görs upp på finska och svenska. 

 

§ 3 

Publicering av föredragningslistan i det allmänna datanätet 

 

Föredragningslistorna ska läggas ut på föreningens webbplats. Före publiceringen ska person-

uppgifter enligt kravet på integritetsskydd samt sekretessbelagda uppgifter strykas i föredrag-

ningslistan. 

 

§ 4 

Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

 

Förbundsdelegationens sammanträde är beslutfört när över hälften av ledamöterna är närva-

rande. 

 

De närvarande ledamöterna och ersättarna konstateras enligt undertecknade närvarolistor el-

ler genom namnupprop som verkställs i alfabetisk ordning.  

 

Efter att ha konstaterat de närvarande ledamöterna konstaterar ordföranden vilka ledamöter 

som anmält förhinder och vilka ersättare som är närvarande. 

 

Den som avlägsnar sig under sammanträdet ska anmäla för ordföranden eller sekreteraren att 

han eller hon avlägsnar sig. 

 

Under pågående sammanträde eller efter en paus i sammanträdet kan ordföranden vid behov 

på nytt konstatera vilka som är närvarande. 

 

Om ordföranden konstaterar att förbundsdelegationen förlorat sin beslutförhet ska han eller 

hon avbryta sammanträdet. 

 

§ 5 

Ordning för behandling av ärenden  

 
Ärendena behandlas i den ordning som de är upptagna på föredragningslistan, om inte för-

bundsdelegationen beslutar något annat. Styrelsens förslag läggs till grund för behandlingen. 

 

Om styrelsen har ändrat ett förslag som är upptaget på föredragningslistan innan förbundsde-

legationen har fattat beslut i ärendet, är det ändrade förslaget grundförslag. Om förslaget har 

dragits tillbaka innan förbundsdelegationen fattat beslut i ärendet, ska ärendet strykas från fö-

redragningslistan. 

 

§ 6 

Anföranden  

 

I början av sammanträdet kan ordföranden ge ordet till en företrädare för varje delegationsgrupp 

i gruppernas storleksordning (gruppanförande). 

 



 

 

 

När ett ärende på föredragningslistan behandlas ges ordet i den ordning som det har begärts. 

Ordföranden kan avvika från denna ordning och: 

 

 

1 ge ordet till styrelsens ordförande, en styrelseledamot, verkställande direktören, vice verk-

ställande direktörerna, direktören för den svenska verksamheten eller någon annan som har 

rätt att närvara samt 

 

2 tillåta repliker och understödjande anföranden. 

 

Företräde ska dock ges anföranden om arbetsordningen som gäller behandlingen av ärendet. 

 

Ett gruppanförande får vara högst sju minuter och andra anföranden högst tre minuter, om inte 

ordföranden beslutar något annat. 

 
§ 7 

Bordläggning och återremiss för beredning 

 
Om det under diskussionen har framställts ett understött förslag om bordläggning av ärendet, 

återremiss av ärendet för beredning eller något annat förslag vars godkännande innebär att 

behandlingen av ärendet avbryts, ska de följande talarna på uppmaning av ordföranden yttra 

sig endast om förslaget om avbrytande. Om förslaget godkänns, avbryter ordföranden behand-

lingen av ärendet. Om förslaget förkastas, fortsätter behandlingen av ärendet. 

 

§ 8 

Förslag och avslutande av diskussionen  
 
Förslag som framställs under diskussionen ska ges skriftligt, om inte ordföranden beslutar något 

annat. 

 

Förslag som inte vunnit understöd eller förslag som innehåller alternativ förfaller, frånsett förslag 

som gäller valärenden. 

 
När alla anföranden har hållits, förklarar ordföranden diskussionen avslutad. Ordföranden ger en 

redogörelse om de förslag som framställts under diskussionen och huruvida de vunnit understöd. 

 

§ 9  

Konstaterande av beslut 

 

Om det under diskussionen inte har framställts understödda förslag, konstaterar ordföranden 

att grundförslaget är förbundsdelegationens beslut. 

 

Om ordföranden konstaterar att förbundsdelegationen enhälligt understöder ett förslag som 

framställts vid sammanträdet, konstaterar ordföranden att förslaget är förbundsdelegationens 

beslut. 

 

I anslutning till ett beslut kan förbundsdelegationen godkänna klämmar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

§ 10 

Förslag som tas upp till omröstning 

 
Upp till omröstning tas endast grundförslaget och understödda förslag. Alternativa eller villkor-

liga förslag eller förslag som går utanför det ärende som behandlas tas dock inte upp till om-

röstning. 

 

§ 11 

Omröstningssätt 

 
En omröstning ska förrättas öppet. Vid behov kan en provomröstning förrättas. Ordföranden 

förelägger förbundsdelegationen omröstningssättet för godkännande.   

 
§ 12 

Omröstningsordning 

 
Om fler än två förslag ska tas upp till omröstning förelägger ordföranden förbundsdelegationen 

en omröstningsordning för godkännande. Omröstningsordningen bestäms enligt följande prin-

ciper: 

 

1) Först ställs de två förslag som mest avviker från grundförslaget mot varandra. Det förslag 

som vunnit ställs därefter mot det av de återstående förslagen som mest avviker från 

grundförslaget. På detta sätt fortsätter man tills det finns ett slutligt motförslag mot grund-

förslaget. Om ett förslag som innebär att grundförslaget helt och hållet förkastas måste tas 

upp till omröstning, ska detta dock sist ställas mot det förslag som vunnit bland de övriga 

förslagen. 

 

2) Om godkännandet eller förkastandet av ett förslag inte är beroende av andra förslag, tas 

godkännandet eller förkastandet av förslaget särskilt upp till omröstning. 

 

Om det för ett beslut fordras kvalificerad majoritet enligt föreningens stadgar eller föreningsla-

gen (503/1989), ska ordföranden meddela detta innan omröstningen förrättas och beakta 

detta då han eller hon fastslår resultatet av omröstningen. 

 

§ 13  

Val 

 

Val förrättas vid behov med slutna sedlar.  

 

§ 14 

Inkallande av ersättare 

 

En ledamot i förbundsdelegationen som inte kan närvara vid ett sammanträde eller som är jä-

vig att behandla ett ärende på föredragningslistan ska omedelbart anmäla förhinder eller jäv 

till förbundsdelegationens sekreterare eller sammanträdespersonalen. 

 

När en tillförlitlig anmälan om förhinder eller jäv har anlänt ska en sådan ersättare för för-

bundsdelegationsledamoten som avses i föreningens stadgar kallas in.  
 
§ 15 

Tvåspråkighet  
 
Anförandena får hållas på finska eller svenska. Förslag och beslut ska vid behov tillkännages för 

ledamöterna i förbundsdelegationen på båda språken. 

 



 

 

 

§ 16 

Protokoll  
 
Över de beslut som fattats vid sammanträdet förs ett protokoll som upprättas på finska och 

svenska. Protokollet undertecknas av ordföranden och sekreteraren och justeras av två för-

bundsdelegationsledamöter som utsetts vid sammanträdet. Protokollet kan undertecknas och 

justeras elektroniskt. Protokollen ska läggas ut på föreningens webbplats. Före publiceringen 

ska personuppgifter enligt kravet på integritetsskydd samt sekretessbelagda uppgifter strykas i 

protokollet. 

 

 

Ikraftträdande och övergångstid 

 

Beslut om godkännande och ändring av denna valordning och arbetsordning fattas av för-

bundsdelegationen.  

 

Valordningen för val av förbundsdelegation och arbetsordningen för förbundsdelegationen 

träder i kraft efter att fullmäktige har godkänt den, och den tillämpas i tillämpliga delar så 

snart den trätt i kraft. 

 

 


