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1976-77 Lt - Hemst .mot .nr 14 - Leu . 

IAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 41/1976-77 med 

anledning av ltm Lasse Wiklöfs m. fl. hemställ

ningsmotion angående ändring av kravet på 

kunskap i finska språket för innehavaren av 

viss skatteinspektörstjänst med stationsort 

i Marieharrm . 

Landsti nget har inbegärt lagutskottets utlåtande över ovannämnda hemställ

ningsmotion och får utskottet på gn1nd härav anföra följande . 

Vid länsskatteverken finnes - förutom naturligtvis andra tjänster - dels 

skatteinspektörstjänster , av vilkas innehavare fordras till domartjänst 

berättigande examen eller , om tjänsteinnehavarens huvudsakliga uppgift är 

granskning av de skattskyldigas bokföring , vid universitet eller högskola 

avlagd , för tjänsten lämplig slutexamen samt tillräcklig förtrogenhet med 

bokföring samt dels förskottsinspektörstjänster (av lägre avlöningsklass), 

av vilkas innehavare fordras skattetjänstemannaexamen eller examen vid 

handelsinstitut eller annan för tjänsten lämplig examen . Vid de lokala 

skattebyråerna finnes i allmänhet icke , utom blott vid de största byråerna , 

särskilda inspektörstjänster. 

I lägen angående den språkkunskap, om skall av statstjänsteman fordras 

(FFS 149/22) stadgas bl.a . att för erhållande av sådan statstjänst , som 

förutsätter vid universitet eller högskola avlagd slutexamen erfordras 

att vederbörande ådagalagt att han fullständigt behärskar flertalet av 

inbyggarnas i ämbetsdistriktet språk . För erhållande av annan statstjänst 

erfordras för tjänsten nödig , tillräcklig språkkunskap . 

I förordningen angående den direkta beskattningens förvaltning (FFS 

343/59) stadgas att för Åbo och Björneborgs län samt landskapet Åland 

finnes en gemensam länsskattebyrå , benämnd länsskattebyrån i Åbo . 

Av ovanstående framgår , att tjänster vid länsskattebyrå i Åbo kan anses 

inrättade inom ett tjänsteområde med finska såsom flertalets språk. Den 

omständigheten , att stationsorten för viss tjänsteman fastställts till 

Mariehamn , har uppenbarligen endast medfört ytterligare det formella 

kompetenskravet att av vederbörande fordrats fullständig kunskap i svenska 

språket . 

Eftersom föreliggande hemställningsmotion sålunda berör dels frågor i 

anslutning till lagstiftningen angående den språkkunskap som av stats
tjänstemän skall erfordras och dels frågor i anslutning till en ändamåls-
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enlig organisation av statsförvaltningen inom landskapet Åland, har 

lagutskottet med beaktande av vad som stadgas i självstyrelselagens 

11 § 2 mom , 16 punkten icke funnit det formellt möjligt för lands

tinget att till saklig behandling upptaga den väckta frågan . 

Jämte det utskottet ansett det angeläget att landskapsstyrelsen skulle 

överväga de möjligheter som kan förefinnas för att bringa denna och 

andra frågor angående en möjligast effektiv och ändarnålsenlig även statlig 

administration på Åland till en god lösning ävensom skulle föra i saken 

påkallade diskussioner med vederbörande riksmyndigheter, får utskottet 

förty vördsamt föreslå, 

Mariehamn den 19 april 1977 . 

att Landstinget måtte förkasta föreliggande 

hemställningsmotion. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Lindfors, samt ledamöterna Berg, Dahlman 

och Elmer Jansson . 
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