1989-90 Lt-Ls framst. nr 8
LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING

till Landstinget med förslag till landskapslag
angående ändring av landskapslagen om landskapsrevisionen.
Allmän motivering
Bestämmelser om granskning av landskapsstyrelsens handhavande av landskapsförvaltningen finns i landskaps.lagen om landskapsrevisionen (43/78). För denna
granskning tillsätter landstinget fyra landskapsrevisorer, nedan kallade revisorerna.
Revisorerna skall bl.a. granska om förvaltningens verksamhet är rationellt
organiserad och om effekterna av fattade beslut är de avsedda vilket är svårt
eftersom lagen inte ger dem rätt att kontrollera hur lån, bidrag och andra stöd
landskapsstyrelsen beviljat utnyttjas av mottagarna. Landskapsstyrelsen föreslår
därför att i lagen intas en bestämmelse om revisorernas rätt att granska hur av
landskapsstyrelsen beviljat stöd används av mottagarna.
Revisorerna tillsätts för en tid som motsvarar landskapsstyrelsens mandatperiod, vilken fram till april 1988 var två kalenderår i sänder. Efter den ändring i
landskapslagen om Alands landskapsstyrelse (4/88) som då gjordes kan landskapsstyrelsens ledamöter kvarstå i sina uppdrag så länge de åtnjuter landstingets
förtroende och revisorernas mandatperiod kan följaktligen variera i längd. Landskapsstyrelsen föreslår därför att revisorernas mandatperiod fastställs vara ett år
vilket stärker deras ställning som opartiska och redliga samt främjar revisionen.
Enligt arbetsordningen för Ålands landsting (19/72) åligger det kanslikommissionen att övervaka landstingets ekonomiska förvaltning. Närmare bestämmelser
om granskning av landstingets räkenskaper saknas dock. Landskapsstyrelsen föreslår därför att landstinget skall kunna besluta att den räkenskapsmäss.iga granskningen av hur landstingets medel används och bokförs skall handhas av revisorerna.
Framställningen grundar sig på ett förslag till ändring av landskapslagen om
landskapsrevisionen som revisorerna berett och som talmanskonferensen översänt
til! landskapsstyrelsen med begäran om fortsatt beredning för att ärendet därefter

skall föreläggas landstinget för behandling. Framställningen har inte någon administrativ eller direkt ekonomisk verkan.
I riket har statsrevisorerna fått en rätt att gran:>ka hur beviljat stöd använts
av mottagarna som liknar den rätt landskapsrevisorerna föreslås få (FFS 630/88).
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Detaljmotivering
2 §. Bestämmelsen föreslås bli preciserad så att inte heller den som är anställd
i arbetsavtalsförhållande hos landskapet och är redovisningsskyldig för landskaps-

styrelsen kan väljas till revisor.
3 §. Revisorernas första sammanträde föreslås äga rum utan dröjsmål, vilket
är mer ändamålsenligt än att det måste äga rum före ingången av finansåret.

5a §. I lagen avses med landskapsstöd ett för visst ändamål av landskapet
beviljat stöd i form av utbetalning, betalningsåtagande, betalningsavstående, lån
eller liknande prestation,
_lL~

Genom ändringen förtydligas bestämmelsen.

l?__b Revisorernas tystnadsplikt avseende någons personliga förhållanden och

ekonomiska ställning preciseras genom ändringen.
Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande
Landskapslag
om ändring av landskapslagen om landskapsrevisionen

I enlighet med landstingets beslut

ändras 1 §, 2 § 1 mom., 3 § l mom., 8 § 3 mom. och 12 § landskapslagen den 11
juli 1978 om landskapsrevisionen (43/78), av dessa lagrum 1 § sådan den lyder i

landskapslagen den 7 juni 1984 (36/84 ), samt
fogas till lagen en ny 5a § som följer:
1§

För att granska Iandskapsstyrelsens handhavande av landskapsförvaltningen
tillsätter landstinget fyra landskapsrevisorer jämte personliga ersättare för dem.
Revisorernas mandatperiod är ett finansår och valet förrättas före ingången av
finansåret.
Landstinget kan besluta att landskapsrevisorerna även skall granska landstingets och Ålands delegations i Nordiska rådet bokföring och användning av medel.
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Till revisor får inte utses medlem eller ersättare i landskapsstyrelsen eller
tjänsteman vid landskapets centrala ämbetsverk, inte heller annan tjänsteman eller
anställd som på grund av sin tjänst eller sitt anställningsförhållande är redovisningsskyldig inför landskapsstyrelsen.

3§

Sedan revisorerna valts skall de på. kallelse av den till åren äldste utan
dröjsmål sammanträda för att välja ordförande samt för att besluta om hur
revisionsarbetet skall bedrivas.

5a §

Revisorerna har rätt att granska beviljandet och användningen av samt
tillsynen över landskapsstöd som utgivits ur anslag i landskapets ordinarie eller
enskilda årsstat samt av landskapet ställda säkerheter. Om det för revisionsarbetet
bedöms nödvändigt kan revisorerna även granska hur mottagaren av stöd eller
säkerhet använt erhållna medel eller utnyttjat ställd säkerhet, utom då fråga är om
enskild som beviljats stöd eller säkerhet för sitt eller sin familjs personliga behov.
8§

Varje revisor har självständig rätt att i revisionsberättelsen uttala sig om
resultatet av granskningen.

12 §
Revisorerna eller av anlitad personal får inte för utomstående röja eller till sin
egen fördel utnyttja vad de i sitt uppdrag erfarit om någons personliga förhållanden
eller ekonomiska ställning eller sådant som bör hållas hemligt. Vad som här sägs
utgör inte hinder för att uppgifter lämnas för utredning av brott eller för väckande
av åtal.

Denna lag träder omedelbart i kraft. Revisorer tillsätts nästa gång enligt
bestämmelserna i denna lag före ingången av finansåret 1992, varvid även

- t+ -

bestämmelserna i 3 § 1 mom. om val av ordförande första gången tillämpas.
Mariehamn den 20 oktober 1989
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