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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 8/1977-78 med 

anledning av landstingsman Göran Bengtz m.fl. 

hemställningsmotiön angående utredning av 

möjligheterna till och vidtagande av åtgärder 

i syfte att grunda ett särskilt länsskatteverk 

för Åland. 

Landstinget har inbegärt lagutskottets utlåtande över ovannämnda framställ

ning och får utskottet, som i ärendet hört lantrådet Alarik Häggblom och 

skattedirektören Jarl Hermansson, vördsamt anföra följande. 

Om länsskatteverken och &ras arbetsuppgifter stadgas närmare i förord

ningen om den direkta beskattningens distrikts- och lokalförvaltning 

(FFS 171/76). I korthet kan noteras, att länsskatteverken är en överva

kande,granskande och rådgivande myndighet i förhållande till skattebyrå

erna och till vissa grupper av skattskyldiga. I synnerhet inom området 

för ADB-behandling synes länsskatteverken ha stor och ökande betydelse. 

Eftersom Åland underlyder länsskatteverket i Åbo är emellertid inte den 

språkliga servicen tillfredsställande. 

Lagutskottet har noterat det faktum att landskapet Åland också i andra 

sammanhang sökt en egen väg inom republikens allmänna förvaltning. Vi 

eftersträvar att avskilja Åland till en egen enhet med efter förhållandena 

här anpassade förvaltningsformer. Enligt utskottets mening borde det vara 

möjligt, om än efter omsorgsfulla förberedelser, att förverkliga också 

syftemålet med denna motion. 

Om än inte den ifrågavarande förvaltningsenheten skulle bli stor, skulle 

den ändock bli relativt kostsam och mest rationella och ändamålsenliga 

lösnimgar borde planläggas. I synnerhet ADB-området synes kräva särskild 

uppmärksamhet. Ålands andel av arbetsmängden vid Åbo länsskatteverk har 

uppskattats till c. 1-5 %. Man bör nog vid förverkligandet förutsätta 

sarnrnanförande av olika beskattningsinstanser på Åland tll samma enhet. 

Skatteuppbörden skulle för övrigt också vara en väsentlig detalj i sam

manhanget. Landskapsstyrelsen har i ett utlåtande till finansministeriet 

förordat att skatteuppbörden på Åland skulle förläggas till länsstyrelsen. 

Ifall den aktionen icke lyckas utan skrtteuppbörden förlägges till läns

skatteverket i l\bo, tillkommer enligt lagutskottets uppfattning ytterligare 

ett starkt motiv för att driva på en särskild åländsk förvaltningsenhet. 
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Det finnes alltså flera olika orsaker som skulle motivera ett eget läns

skatteverk i landskapet . En helt annan sak är det sedan om och vid vilken 

tidpunkt riksmyndigheterna skulle vara villiga att förverkliga sådana 

önskemål . Det är veterligt att revisionskommitten för självstyrelselagen 

diskuterat även alternativet att självstyrelseförvaltningen i framtiden 

skulle bära ansvaret för beskattningen och skatteuppbörden på Åland. 

Det är kanske inte helt orealistiskt att räkna med att ett eget länsskatte

verk på Åland kan förverkligas först sedan vi själva fått rätt att be

stämma om hur vi vill ha vår förvaltning organiserad också på det här om

rådet . Om det här ärendet skulle hänskjutas till revisionskommitten för 

behandling skulle ett sådant beslut ingalunda behöva innebära att inte 

framställningar i Helsingfors under mellantiden skulle göras. Utskottet 

har blivit övertygat om att planerna på ett eget länsskatteverk för 

Aland kan förverkligas men kräver omsorgsfulla förarbeten . 

Under hänvisning till ovanstående föreslår lagutskottet 

att Landstinget skulle hemtälla hos landskaps

styrelsen om vidtagande av åtgärder i syfte 

att på Åland skulle grundas ett särskilt läns

skatteverk med behörighet och befogenheter så

som motsvarande enheter i riket men med arbets

uppgifter anpassade efter förhållandena i 

detta landskap , 

Mariehamn den 2 december 1977 . 

På lagutskottets v"' nar~ ~ ~~"-----::? 

an-Erik Lindfors 

ordförande 

Närvarande i utskottet:ordföranden Lindfors; viceordföranden Andersson samt 

ledamöterna Arvidsson och Berg samt suppleanten Öberg . 


