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SJÄLVSTYRELSEPOLITI.SKA NÄMNDENS 

YTTRANDE nr 1Il981J-85 över landskaps

styrelsens vid landstingså.ret l 984-85 enligt 

32 § landstingsordningen avgivna redogö

relse. 

Landskapsstyrelsen har till självstyrelsepolitiska nämnden lämnat 32 § landstingsord

ningen förutsatt redogörelse för perioden 1.11 1983 - 31.10 1984. 

Självstyrelsepolitiska nämnden har med anledning av redogörelsen hört lantrådet Folke 

Woivalin, Jandskapsstyrelseledamoten Olof Salmen och t.f. kanslichefen Göran Lindholm. 

Över redogörelsen har nämnden beslutat avge följande yttrande som samtidigt med 

redogörelsen överlämnas till landstinget. 

Ändring av riksgränsen på Märket. 

I landskapsstyrelens redogörelse ingår en relation av de åtgärder landskapsstyrelsen 

under året vidtagit med anledning av regeringens proposition om godkännande av 

ändringar och justeringar av gränsen mellan Finland och Sverige, vilken tilJ vissa delar 

berörde förslag till ändring av gränsen på skäret Märket och därmed en ändring av 

landskapsgränsen. Landskapsstyrelsen noterar att regeringen den 7 september 1984 

lämnade en proposition om ändring av självstyrelselagens l § så att vid bestämmandet av 

landskapets gräns i Ålands hav skall iakttas vad som överenskommits i den mellan 

Finland och Sverige undertecknade gränsjusteringen. Självstyrelsepolitiska nämnden 

noterar för sin del att riksdagen efter berättelseperiodens slut, eller den 27 november 

1984, slutbehand1ade sistnämnda proposition, som godkändes i den lydelse regeringen 

föreslagit. Ärendet översändes härefter av republikens president ti11 landstinget för 

behandling i den ordning självstyrelseJagens 44 § föreskriver. 

l landskapsstyrelsens redogörelse relateras ingående de åtgärder landskapsstyrelsen 

vidtagit i ärendet. Nämnden noterar att landskapsstyrelsen härvid handlagt ärendet i 

nära samråd med självstyreJsepolitiska nämnden. Nämnden konstaterar därför för sin del 

endast att gränsändringen numera även, till den del den avser riksgränsen över skäret 

Märket, godkänts av Sveriges riksdag den 13 februari 1985. Sedan landstinget den 23 

januari 1985 för sin del slutbehandlat ändringen av självstyrelselagens l §, återstår nu 

utfärdande av den förordning, varigenom ändringen av självstyrelselagen avses bli 

bringad i kraft. Enligt vad nämnden erfarit kan förordningen komma att utfärdas efter 

hal vårsskiftet. 

Förutom vad landskapsstyrelsen anfört ärendet sin redogörelse får nämnden till 
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belysning av ärendet hänvisa till vad sorn framgår i lagutskottets betänkande nr 9/ 1984--

85. 

S iäl vstyrelselagsrev isionen. 

I redogörelsen konstateras att Ålandskomrnittens mandattid utlöper den 31 december 

1985. Enligt vad nämnden erfarit torde en förlängning av kommittens mandattid bli 

nödvändig. Kommittens arbete torde komma att effektiveras genom de aktuella planerna 

på att tilJ dess förfogande ställa en heltidsanställd sekreterare. Nämnden strävar för sin 

de! till att vid lämpligt tillfälle låta sig närmare informeras om de aktuella huvudlinjerna 

i ÅJandskommittens arbete. 

Frimärksfrågan. 

Nämnden noterar med tillfredsställelse landskapsstyrelsens i redogörelsen framförda 

avsikt att försöka öka frimärksdelegationens faktiska inflytande över utgivningen av de 

åländska frimärkena. I sammanhanget anknyter nämnden till de konstateranden 

beträffande marknadsföringen och försäljningen av de åländska frimärkena som gjordes i 

nämndens yttrande över landskapsstyrelsens föregående redogörelse. Nämnden har 

inhämtat att huvuddelen av intäkterna från abonnernangsförsäljningen fortfarande 

dirigeras till ett postgirokonto i Helsingfors men att ett temporärt konto för vissa 

specialbehov öppnats i Mariehamn. Sedan en utökning av post- och telestyrelsens 

dataservice förverkligats kan vissa delar av verksamheten överföras till 

filateliservicekontoret i Mariehamn, som därefter framför allt kan erbjuda abonnenterna 

förbättrad och utökad service. För filateliverksarnheten finns i Mariehamn för 

närvarande fem heltidstjänster, varjämte ett femtontal personer kan erbjudas 

säsongarbetsplatser och ett tjugotal personer hemarbete anslutning tilJ 

frimärksutgivningen. Nämnden utgår från att fortsatta ansträngningar görs för att skapa 

ytterligare arbetsplatser på Åland i anslutning till frirnärkshanteringen. 

Enligt vad nämnden inhämtat uppgick post- och televerkets intäkter från försäljningen av 

åländska frimärken under år l 98il till cirka 13 miljoner mark, varav cirka 10 miljoner 

mark härrörde från försäljning för filatelistiska ändamål. Antalet abonnenter på åländska 

frimärken uppgår till 50.000 och kan väntas öka ytterligare i och med att den åländska 

frimärksutgivningen blir alltmer känd. Nämnden vill l sammanhanget anknyta till vad 

som framfördes i fjolårets yttrande angående önskemålet att uppta förhandlingar rörande 

möjligheterna att en del av det överskott, som uppkommer av frimärksförsäljningen, 

skulle kunna komma landskapet till godo. 

Fraktstödet till Åland. 

Nämnden har i sitt yttrande nr 1/1981-82 tämligen ingående berört frågan om fraktstö-
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det. Nämnden har även i skrivelse till 1andskapsstyre1sen av den 17 december 1981 

uttalat sig i ärendet. I det nämnda yttrandet fann nämnden vid en allmän genomgång att 

det i gällande författningar inte fanns något som skulle tala emot en handläggning av 

ärendet inom landskapets behörighet. Nämnden har i sina två därefter avgivna yttranden 

konstaterat att fortsatta diskussioner förts mellan rlksmyndigheterna och 

landskapsstyrelsen samt att systemet varit föremål för utvärdering. Nämnden har därvid 

inte funnit anledning av framhålla annat än att av landstinget tidigare utstakade 

riktlinjer bör följas i det fortsatta utredningsarbetet. Nämnden konstaterar nu att frågan 

varit underkastad fortsatta diskussioner mellan landskapsstyrelsen och finansministeriet. 

Landskapsstyrelsen har även under berättelseåret beslutat om vissa omfördelningar i 

fråga om de varugrupper för vilka fraktstöd utgår. 

Nämnden hänvisar til1 sina tidigare uttalanden i frågan och förutsätter att landskapssty

relsen strävar till att bringa frågan till slutligt avgörande såväl vad gäller 

behörighetsfrågan som stödets storlek. Nämnden konstaterar för sin del att en möjlighet 

att få behörigheten auktoritativt prövad är att landskapsstyrelsen utarbetar en 

framställning med förslag till landskapslag i ärendet. 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår självstyrelsepolitiska nämnden 

Mariehamn den 17 april 1985. 

att Landstinget måtte bringa självstyrelse

politiska nämndens yttrande till landskaps

styrelsens kännedom. 

På självstyrelsepolitiska nämndens vägnar: 

Sune Carlsson 

talman 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare. 

Närvarande vid nämndens avgörande behandling: ordf. talman Sune Carlsson och 

ledamöterna vtmn K-G. Fagerholm och J-E. Lindfors samt ltmn Curt Carlsson och Olof 

Jansson. 


