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FINANSUTSKOTTETS betänkande nr 2/1972-

73 med anledning av landskapsrevisorernas LandskaEsrevisorer
nas berättelse 1971. . berättelse angående landskapets räkenskaper 

och ekonomiska förvaltning under år 19710 

Med anledning av ovannämnda framställning 9 varöver Landstinget in
begärt utskottets utlåtande 9 får utskottet 9 som i ärendet hört land-
skapsrevisorerna Erik Rask 9 Thor-Alf Eliasson och Gustav Mattsson 
samt landskapsrevisorernas sekreterare 9vicehäradshövding Bjarne Olofs
son9 ävensom inhämtat utlåtm1de av Landstingets lagutskott, vilket 
fogas vid detta betänkande såsom bilaga 9 vördsamt anföra följande~ 

Beträffande de av Ålandsdelegationen i avräkningen för år 1970 

utom kolumn ställda beloppen förutsätter utskottet att landskapssty
relsen9 sedan Ålandsdelegationens beslut blivit stadfäst av Republi
kens President 9 närmare utreder gnlnderna för underkännandet av utgif
ter och vid tager härav påkallade åtgärder. 

Enligt det tjänstekollektivavtal 9 som distribuerats i den kommuna·
la avtalsdelegationens cirkulär nr 79/72 av den 14.11 1972, skall 
ekonomidirektör vid centralsjukhus (med undantag av universitetscent
ralsjukhus) med upp till 400 sjukhusplatser erhålla avlöning enligt 
avlöningsklass B 1 1 räknat från den 1.10 1972. Det synes därför utskot
tet som om tjänsterna vid sjukhusens ekonomiförvaltning icke vore för 
högt avlönade, i varje fall efter s istsagda datum. Utskottet förutsät
ter att landskapsstyrelsen utreder denna fråga och möjligen genom 
indragning av 11ågon tjänst bringar förhållandena vid sjukhusens ekono
miförvaltning i sådan ordning, att såväl kompensation av landskapets 
utgifter kan påräknas som att nödiga förutsättningar för en effektiv 
ekonomiförvaltning bibehålles. 

På s, 8 berörs vägavdelningens vid landskapaetyrelsen verksamhet, 
Utskottet omfattar revisorernas påpekande om att redovisningssystemet 
bör överses, då det icke kan anses ändamålsenligt att vissa utgifter 
erläggas från landskapsstyrelsens centralkassa och vissa från vägav
delningens kassör. Utskottet anser det också betydelsefullt, att ut
gifter så snabbt det är möjligt fördelas på de olika vägbyggena~ så 
att kostnaderna för ettvart av dem kan följas upp fortgående. 

Beträffande investeringsutgif terna omfattar utskottet revisorernas 
åsikt om att en långtidsplanering i forill av årliga femårsplaner är 
nödvändig. Byggnadsanslag bör icke överflyttas frå.n ett vägprojekt 
ti 11 ett annat utan Landstingets medgivande om det icke är fråga om 
förhållandevis små belopp. Då utskottet anser att Landstinget bör styra 
utvecklingen på detta ornråd e mera effektivt än hittills skett, förut
sätter utskottet att landskapsstyrelsen på ett klart sätt redovisar 
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användningen aY vä gbyg?nads7 DQ~ vägförbättrings~nslag~n såväl tör 

den närmast förflutna, tiden . som den ~lanerade användningen för de 
närmast följande åren. 

På s . . 10 berör lar;iq.s+-capsreyisorerna ett felaktigt besl.ut i land

skapsstyrelsen i ett pensionsärende 1 vilket även föranlett · ett utta

lande ay lagu~skottet. Utskottet omfattar lagutskottets ståndpunkt. 

I övrigt har utskottet intet att anföra med anledning av berättel

. sen. Vid behandlingen av de utom kolumn ställda utgif~ern/3. vid Ål~nds 

centralsjukhus, Ålands centralsanatorium och Ålands tuberkulosib:y:rå -·

har medlemmen Åke Barnberg icke deltagit i utskottets sammanträde. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt före slå i 

att landskaps styrelsen och vid den samma 

anställda samt landskaps styrelsen und erl ydan

de redogörare må tte beviljas ansvarsfrihet 

för handhavandet av räkenskaperna och den 

ekonomiska förvaltningen under år 1971. 
Mari ehamn i den 14 decernb er 1972. 

På finansutskottets vägnar~ 

Runar Wilen 

Närvarande i utskottet ~ ordföranden Wilen i viceordföranden Elmer 

Jans son samt ledamöterna BBillberg , Mattsson och Lundqvist. 

ds 
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fran lagutskottet. 

Lagutskottet har på Finansutskottets anhållan behand

lat landskapsrevisorernas berättelse för finansåret 

1971 och funnit gott meddela föl~ande såsom sitt utlå-

tande över berättelsen~ 

De ämbetsåtgärder, som berörs i berättelsen ger ur lag-

lighetssynpunkt icke anledning till yttrande från ut

skottets sida till andra delar än de.t på s. 10 berörda 

pensionsärendet. Utskottet förutsätter att beslutet, 

som uppenbarligen grundar s i g på oriktig tillämpning 

av pensions lagen, återbrytes såsom i 24 § landskapslagen 

den 20 april 1967 om landskapspensioner är stadgat. 

l övrigt har utskottet intet att :påminna med anledning 

av berättelsen. 

Marieharnn, den 12 december 

På lagutskottets 

eekreterare 
I' 


