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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 10/ 1989-90 med anledning av land

skapsrevisorernas berättelse över 

granskningen över landskapets räken

skaper och ekonomiska förvaltning un

der år 1988. 

Landstinget har den 27 november 1989 inbegärt finansutskottets yttrande över 

berättelsen. Utskottet har i ärendet hört lantrådet Sune Eriksson, finanschefen Dan 

E. Eriksson, landskapsstyrelseledamoten Ragnar Erlandsson, överingenjören Anders 

Lindholm och överinspektören Ter-Erik Söderlund. 

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE 

Byggnads- och 0randskyddsbyrån 

Uppföljningen av beviljade bostadslån 

Enligt landskapslagen om stöd för bostadsproduktion (14/82, ändrad 54/87) är den 

som beviljats bostadslån ur landskapets medel skyldig att om länet återbetalas 

innan det förfallit, erlägga en räntegottgörelse till landskapet motsvarande den 

nytta låntagaren haft av länets låga ränta i fall av en eventuell försäljning. 

Revisorerna har konstaterat att kontrollen av att bestämmelsen efterlevs inte varit 

til1räckli5 och anser nu att landskapsstyrelsen bör granska sina rutiner och resurer i 

syfte att förhindra att bestämmelsen överträds. 

Finansutskottet förenar sig med revisorernas synpunkter och vill ytterligare betona 

att det ur allmänpreventiv synpunkt är viktigt att landskapsstyrelsen tillser att 

samtliga fall behandlas lika, vilket innebär att åtgärder bör vidtas så att de 

låntagare som i förtid lyckats betala sina lån utan att ;-,a erlagt en ersättning för 

den nytta de haft av lånets låga ränta, vid en eventuell försäljning, i efterhand 

måste erlägga gottgörelsen. 
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FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

L a n d s k a p e t s k a s s a f ö r v a I t n i n g o c h p e n n i n g t r a n s a k

t i o ner mellan de olika räkenskapsenheterna 

Trafikavdelningen 

Revisorerna har närmare bekantat sig med landskapets penninghantering inom 

ordinarie medels budget och konstaterat att landskapsstyrelsen har ett antal 

underredovisare. I sitt slutomdöme säger revisorerna att trafikavdelningens allmän

na bokföring och betalningsrörelse kunde sammanföras med räkenskapsbyrån efter

som ändamålsenligheten av att bibehålla trafikavdelningen som en särskild under

redovisare kan ifrågasättas. 

Finansutskottet har närmare bekantat sig med frågan och härvid kunnat konstatera 

att de nuvarande rutinerna fungerar väl samt att fördelarna med det nuvarande 

systemet klart överväger de eventuella nackdelarna. Med tanke på de fördelar det 

innebär för trafikavdelningen att ha den allmänna bokföringen och betalningsrörel

sen organiserad på det nuvarande sättet anser finansutskottet det inte vara 

ändamålsenligt att företa några ändringar i detta skede. 

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE 

Allmänna byrån 

Villa Kommandor Ab:s ansökan om produktionsstöd 

Finansutskottet har tagit del av revisorernas synpunkter vad gäller kbntrollen av 

det underlag som ligger till grund för ansökningar om produktionsstöd och förenar 

sig härmed. Utskottet har dock kunnat konstatera att förutom de bristfälligheter 

som revisorerna påtalar vad gäller handlingarna i fallet Villa Kommandor Ab saknas 

landskapsstyrelsen tillstånd enligt 2 § 1 morn lagen om inskränkning i rätten att 

förvärva och besitta fast egendom i landskapet Aland (7 /7 5) för det åberopade 

arrendeavtalet från den 1 augusti 1988. 

Mariehamn den 13 mars 1990 
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På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, 

viceordföranden Sundblom samt ledamöterna Lindbom, Olofsson och Tuominen. 


