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FINANSUTSKOTTETS betänkande nr 2/1971-72
med anledning av landskapsrevisorernas
berättelse över granskningen av landskapets räkenskaper och ekonomiska förvaltning under år 1970.
av ovannämnda berättelse, varöver Landstinget inbegärt

o:ttets utlåtande? får utskottet9 som i ärendet hört landskapsrevisoa Erik Rask, Thor-Alf Eliasson och Gustav Mattsson samt reviso~ernas
eterare Bjarne Olof sson 1 vördsamt anföra

följande~

rälmin en för år 1969.
ds}capsrevisorerna konstaterar 9 att 23. 876, 20 mark ställts utom
n utöver landskapets andel i .. kostnaderna för de av ·Landstinget
da medlemmarna i Ålandsdelegationen. Av sagda belopp är 11.000 mark
ader för landskapets ~edagogiska hjälpmedelscentral. Ehuru landskaähända kommer att ha varit en föregångare i utvecklingen på detta
kommer denna kostnad, som rätteligen hade bort erläggas av kommuatt stanna landskapet till last om icke kommunerna i efterhand
er sagda del av kostnaderna. Då utskottet icke anser sig kunna
endera att sådana utgifter i framtiden erlägges ur enskilda medel 9
ätter utskottet att landskapsstyrelsen träffar avtal med kommunerna
tagande från deras sida i kostnaderna för hjälpmedelscentralen.
övrigt förutsätter utskottet a"t.,t landskapsstyrelsen beaktar de av
sdelegationen fattade besluten i den utsträckning det icke anses
t att kostnader överföras på landskapets enskilda medel.
erskridna förslao-sanslafl.
skottet anförde i sitt betänkande nr 4/1970-71 att Landstingets
lningsrätt kunde bli helt illusorisk om förslagsanslag skulle
tjas obegränsat. Antalet överskridna moment är år 1970 mindre än
ende år och överskridningarna är i huvudsak av sådan karaktär?
fråga.varande utgifter varit svåra att beräkna på förhand och i allt icke kunnat undvikas. Anmärkningsvärt stort är överskridandet
f:llaget för vinterunderhållet av larrsvägar och bygdevägar men väderörhållandena i landskapet kan tyvärr medföra överraskande stora
gifter just på detta moment. Utskottet anse~ikväl att vis sa av
kridningarna hade kunnat utjämnas med tilläggsbudgetering.
dska ets inkö sverk samhet.
0

mycket stor del av de förnödenheter, som staten uppköper för sina
verks och inrättningars behov, upphandlas centralt av statens upp:ingsverk, varigenom de enskilda myndigheterna får sina förnödenheter
öjligast förmånligt pris och icke behöver underhandla direkt med
försäljare. Det är också möjligt för landskapsmyndigheterna att
~inköp från statens upphandlings cm tral, vilket i någon mån skett.
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-2är det dock lika :förmånligt att underhandla med lokala leverantörer
t samtidigt är förenligt med landskapet moraliska skyldighet att

det lokala näringslivet.
et är dock enligt utskottets mening icke ända111ålsenligt 1 att landets olika myndigheter och inrättningar var för sig skall underhandla
de lokala leverantörerna om sådana förnödenheter 1 som lika gärna
e anskaffas centralt. Tjänstemännens tid åtgår i .onödan till under·ngar och underhandlingar då den bättre kunde användas till vederböes egentliga arbetsuppgifter. Sannolikt kan också större beställar leda till förmånligare erbjudanden. Utskottet stöder därför landsrevisorernas uppfc.ttning i denna fråga. Det bör givetvis också över1 i
vilken utsträckning skolorna gemensamt kunde utnyttja dyrbarare
isning sma teriel såsom de 2,v landskapsrevisorerna nämnda skriverna. Med de nuvarande tekniska hjälpmedlen för undervisningen är
··avändigt, om 9J_la skolor ak8ll komma i åtnjutande av möjligast
iv undervisning, att ett gemensamt utnyttjande av hjälpmedlen fås
tånd.
ds yr1{eS§3k_ola.
skapsrevisorerna har påpekat, att ansvarsfrågor kan uppstå rne d
ing av yrkesffi[olans arbetsåtaganden. Utskottet hänvisar i denna
till lagutskottets utlåtande, som vidfogats detta betänkande såsom
a. Den direkta ansvarigheten för arbetsprestationerna anser utskotärmed vara utreci. Det är givet att yrkesffi{olans ägare - landskapet
'rsta hand kommer att svara för eventuellt skadestånd på grund av
'tfällig eller undermålig leverans. Utskottet finner icke anledning
annat yttrande i denna sak än att landskapsstyrelsen bör övervaka,
Yrke sskolans åtgand en icke sträcker sig utöver vad undervisningen for
Vilket såvitt utskottet kunnat finna tillsvidare icke skett.

~[ägbyggpader.
"~°tskottet finner lr:mdskapsrevisorer:nas påpekanden om naturvåras-och
ävårdsåtgärder i samband med vägbyggena helt befogade. Numera torde de
konsekvent införas i vägbyggnadsentreprenadavtal, att nödig isättning av området intill vägen bör utföras av entreprenören. Men
a av de tidigare vägbyggena har lämnat den närmaste omgivningen i
kick, som icke kan betecknas som tillfredsställande. Enligt utskotmening borde en mindre del ·av vägbyggnads- eller vägunderhållsanavdelas för sådana arbeten som erfordras för att istånd sätta sådana
den även om det bör beaktas~ att nybyggnadsans lagen däri gen om komt beskäras.
0

dskapsrevisorerna har oclrn å påpekat, att områdena för fär jfäs ten
··rgårdshamn& visat sig vara för trånga för dagens behov. Sålurtiia
utrymrne för harnnbyggnader, parkeringsplatser, gästhamnar
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liknande icke i önskvärd utsträckning kunnat tillgodoses. Utskottet
stäDJIDe~i detta, vilket icke innebär kritik av tidigare fattade beslut
det aktuella behovet i regel är en följd av den oväntat snabba utecklirigen. På,pekandet ger utskottet anledning att framhålla att land- ·
ch vatten områden för planerade hamnar dimensioneras så 9 att i fram tid en
ppkommande behov av utvidgning för olika ändamål kan tillgodoses.
Und erre dov;Lsare.
utslcottet instämmer i att antalet underredovisare borde minskas i den
ån landskapsstyrelsens kamreraravdelning har möjligheteratt övertaga
frågavarande bokföringsuppgif ter och kassaförval t-:ning. I vissa fall
an avveckling av underredovisar,förhållanden icke vara ändamålsenligt
åsom då det gäller Ålands y-"..cke sskola. Den tidigare föreslagna centralieringen av upphandlingen av förnödenheter torde jämväl underlätta en
tveckling i föreslagen riktning.
Enskilda medel.
Beträffande fördelningen av Ålands Penningautomatförenings medel öns-

ar utskottet endast tilläggo.?att fördelningen visserligen föreslås avöreningens styrelse men att fö:cslaget underställes landskapsstyrelsen,
om sålunda bär det slutliga 3Ilsvaret för medlens fördelning.
Med hänvisnin g till landskapsrevisorernas yttrande får utskottet
ördsamt föresl å ,
att landskapsstyrelsen och vid densamma
anstä llda ssmt landskapsstyrelsen underlydande redogör n re måtte beviljas ansvarsfrihet för handha v:: : :.n det av räkenskaperna
och den ekonomiska förvaltningen under år
1970.
Mariehamn, den 15 december 1971.
På

~z:ts vä~nar: ,
Folke

Woivali~

lärvaranc1 e i utskottet: ordföranden Woival in

vic eordföra:nd en Wileri i
9.inoten Mattsson samt supple 2n terna Fri berg och Lundqvist.
9

571
Till :B'in a nsutskottet
f r ån lagutskottet -

Med anledning av Finans utskottets skrivelse den 3 . 12 1971 med
~hållan om utsko~cets yttrande över landskapsrev isorernas berättelse
för år 1970 får utskottet härmed äran framhålla följande:
På sidan 7 har landskapsrevisorerna uppmärksammat, att elevernas
vid yrkesskolan beställningsarbeten kan leda till ett betydande ansvar
för den utförda prestationen i allmänhet och i synnerhet för fel eller
f örsummelser , som också kan leda till skadeståndsansvar . Utskottet a nser att ansva ret för de utförda beställningsarbetena bör fal la på
vederbörande yrke slärare, som bör granska det utförda arbetet förrä n
det överlämnas till beställaren s å s om färdigt . Då yrke släraren därvid
handlar under tjänsteansvar och det icke är brukligt att skydda tjän s te
män i sådant fall genom tecknande av försäkring, anser utskottet att
ansvarsfrågan i det ta fal 1 bör vara klar .
I övrigt ha r utskottet , som a n er sin behandling av ärendet begrä nsad till en granskning av laglig
r ande, icke n å gonting att påminn

ten i landskapsförval tningens förf a ä rendet.

Mari eh amn 1 den
s vägnar:

