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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 20/ 1986-87 med anledning av lt1 

Inger Sagu1ins m.fl. hemställningsmo

tion ti11 1andskapsstyre1sen angående 

förhandiingar med riksmyndigheterna 

om rätten att utge åländska frimärken 

med ti11äggsavgift som skulle användas 

för allmännyttigt ändamål på A1and. 

Landstinget har den 23 mars 1987 inbegärt finansutskottets utlåtande över motio

nen. Utskottet har i ärendet hört distriktschefen Torsten Wikstrand. 

I motionen föreslås att 1andskapsstyrelsen skuile förhandla med rikets myndigheter 

om utgivande av ett åländskt frimärke med tilläggsavgift. Den härav influtna 

inkomsten skuHe få användas för ai!männyttiga ändamål på Aland. 

A!ands iandskapsstyrelse har sedan å.r 1982 rätt att ta initiativ till utgivning av 

frimärken för landskapet. Landskapsstyrelsen framlägger ett förslag som godkänns 

av post- och televerket, varefter 1andskapsstyre1sen fattar det slutgiltiga beslutet 

om utgivning. 

I Finiand förekommer ett system med s.k. tilläggsavgifter vid försäljning av vissa 

specialmärken. Post- och televerket beslutar om utgivningen av finska frimärken, 

medan Trafikministeriet beslutar om att tUfäggsavgif t skaU uppbäras. Inkomsterna 

härav gär tUl aHmännyttiga ändamål, f.n. utges särskUda frimärken med tilläggsav

gifter som tillfaller Röda korset och Finlands tuberkuiosförening r.f. 

Systemet med tilläggsavgifter för aHmännyttiga ändamål har funnits länge i 

Finland och anses delvis ha spelat ut sin roU. Bl.a. kan det konstateras att intresset 

hos allmänheten för att stödja de aktueUa ändamålen är litet och att försäljningen 

av dessa speda1märken är lägre än vad gä11er andra specialmärken. Det finns i 

riket därför pianer på. att skära ned antaiet sådana märken. 

Med tanke på de små upplagor som säljs av åländska specialfrimärken är det svårt 

att tänka sig att vidta åtgärder som skulle innebära risk för att ännu färre märken 

sä!js, eftersom det kunde !eda till spekulation. Detta skulle i sin tur innebära att 

det goda rykte som A1and idag har som frimärksnation bland filatelister kunde 

äventyras. 
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Med tanke på att de åländska frimärkena sålts under en rätt kort period och att 

utgivningen därför inte nått en tiHräckHg stabilitet anser finansutskottet att 

frågan är för tidigt väckt. 

Vidare anser finansutskottet att det inte finns tillräckligt sjä1vkiara aUmännyttiga 

ändamål som kunde komma ifråga, varför finansutskottet beslutat föreslå att 

motionen förkastas. 

Mot beslutet har ledamoten Tuominen anmält avvikande åsikt eftersom han anser 

att motionen borde ha godkänts. 

Med hänvisning tiH det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 6 maj 1987 

att Landstinget förkastar hemstäi1-

ningsmotion nr 57/1986-87. 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 

ordförande 

Elisabeth Nauder 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandHng: ordföranden Roger Jansson, vice

ordföranden Olof Jansson samt ledamöterna Lundberg, Sundb1om och Tuominen. 


