
1990-91 Lt - Lt och NRrev 1990 - Fu 

FINANS UTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 21/1990-91 med 

anledning av landskapsrevisorernas 

berättelse över Ålands landsting och 

Ålands delegation i Nordiska rådet. 

Landstinget har den 13 september 1991 inbegärt finansutskottets yttrande över 

berättelsen. 

Utskottet har vid ärendets behandling inte funnit att jäv skulle föreligga för de 

utskottsmedlemmar som även är medlemmar av kanslikommissionen eller Ålands 

delegation i Nordiska rådet. 

Ordföranden Sven-Olof Lindfors har fogat skriftlig reservation till betänkandet. 

Med anledning härav får utskottet, som intet har att anföra i ärendet vördsamt föreslå 

att Landstinget antecknar sig berättelsen 

till kännedom. 

Mariehamn den 17 september 1991 

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. 



RESERVATION 

Före den sakliga behandlingen av revisionsberättelsen för Ålands landsting och Ålands 
delegation i Nordiska rådet föreslog jag, att ledamöterna Bror-Erik Olofsson och Pekka 
Tuominen såsom medlemmar i kanslikommissionen under år 1990 måtte förklaras jäviga 
att delta i finansutskottets behandling av berättelsen. Mitt förslag vann inte något 
understöd, varför det förföll. Jag reserverar mig mot finansutskottets avgörande i 
jävsfrågan av följande orsaker: 

Frågan är nu principiellt viktig därför att 1990 var första året landstingets räkenskaper 
och medelsanvändning var föremål för granskning. 

50 § landstingsordningen stipulerar, att när ärende rör landstingsledamot personligen 
får han deltaga i överläggningen, men inte i fattandet av beslut. Denna jävsregel måste 
anses gälla åtminstone behandlingen i plenum och i stora utskottet. 

Det faktum att skrivna regler saknas beträffande jäv i specialutskotten kan inte innebära 
att jäv där inte skulle l"llnna förekomma. 

I avsaknad av egna bestämmelser anser jag att gällande regelverk och vedertagen praxis 
i Finlands och eventuellt även Sveriges 1iksdag bör äga tillämpning. Där anses det, att 
ledamot är jävig när det ärende som behandlas rör honom personligen eller hans 
ämbetsutövning i annan instans. 

Kanslikommissionen måste betraktas som en förvaltningsmyndighet. Den handlägger 
typiska förvaltningsärenden som tjänsteutnämningar, vikariat, tjänstledigheter, löner, rätt 
till ålderstillägg, reseräkningar, o.s.v. Medlemmar av kanslikommissionen svarar således 
för sina ämbetsåtgärder såsom tjänstemän när de övervalcar eller besluter om landstingets 
ekonomiska förvaltning och medelsanvändning, varför det är klart olämpligt att de deltar 
i finansutskottets behandling av revisore;mas berättelse till denna del. Det faktum att 
berättelsen för räkenskapsåret 1990 inte innehåller några anmärkningar saknar nu 
betydelse. 

Allmänhetens tilltro till sina folkvalda representanter är inte ägnad att öka om politiker 
granskar den ekonomiska förvaltning de själva varit med om att utforma. 

Mariehamn den 23 september 1991 
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Sven-Olof Lindfors \i 
ordförande i finansutskottet 


