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SAMMANFATTNING

Revisorernas berättelse
Landskapsrevisorema har . till lagtinget överlämnat den i 12 § landskapslagen om
landskapsrevisionen föreskrivna revisionsberättelsen.

Utskottets.förslag
Utskottet föreslår att betänkandet bringas till landskapsstyrelsens kännedom.

UTSKOTTETS SYNPUNKTER

Finansavdelningens förvaltningsomrdde
Resultatstyrning och intern kontroll/övervakning
Landskapsrevisorerna konstaterar att ökningen i reservationsanslag och utgiftsrester leder
. till allt större likviditet och ökade ränteintäkter. De anser att en större försiktighet bör
eftersträvas vid upptagande av utgiftsrester och reservationsanslag.
Utskottet har i likhet med revisorerna kunnat konstatera att vissa utgiftsrester uppgår till
ansenlig.~, belopp såsom t.ex. bostadslån, byggnadsinvesteringar, vägbyggnads- och
vägförbättringsarbeten samt anskaffning av fartyg och färjor. Det är fråga om några stora
·men r~lMi'{t få anslag $Orn. a,ll~ p~nför sig till branscher vilka är starkt beroende av
konjunkturläget och inom: ~il~~;dFf. ,Yisat sig att stora förändringar skett innan budgeten
hunnit genomföras trots att en grundlig planering föregått upptagande av anslaget. Syftet
med flera av anslagen har varit att främja sysselsättningen. Utskottet fim1er därför inte
anledning till kritik av ifrågavarande budgetering .

.· .,Ålands penningautomatjörening - verksamhet, organisation och fördelning av de s.k.
, ·.:. PAF-medlen
11?·

Landskapsrevisorerna har i sitt betänkande kommenterat PAF:s och PAF Consulting
Ab:s lönesättning och anser att den bör vara med landskapsförvaltningen jämförbar och
de ifrågasätter ändamålsenligheten av att extra ersättningar utöver lön och dagtraktamente
erläggs.
PAF har sedan år 1974 nyttjat landskapets tjänstekollektivavtals ramverk för personalens
anställningsvillkor medan själva lönesättningen för de enskilda arbetstagarna främst
jämförts med lönenivån i allmänhet på marknaden. Finansutskottet för sin del anser att
stora delar av den spelverksamhet som bedrivs är utsatt för stark konkurrens och det
måste därför anses rimligt att P AF-organisationen för att kunna hävda sig på marknaden
kan erbjuda en lönesättning som motsvarar gängse löner inom branschen. Finansutskottet
finner därför inte någon anledning till anmärkning av PAF och PAF-Consulting Ab:s
lönesättning.

-2Revisorerna konstaterar att PAF borde haft ett formellt tillstånd för den utvidgade
verksamhet som bedrivits alltsedan år 1985 i och med att dotterbolaget P AF Consulting
Ab etablerades och verksamhet började bedrivas utanför landskapet. Finansutskottet delar
'revisorernas åsikt men konstaterar samtidigt att landskapsstyrelsen kontinuerligt hållits
informerad om de nyetableringar som skett.
Landskapsrevisorerna finner det olämpligt att P AF till sina representanter vid
dotterbolagets ordinarie stämma utser VD, styrelseordförande eller övrig inedlem av
styrelsen och att dessa beviljar sig själva eller varandra ansvarsfrihet.
Finansutskottet har tagit del av lagstiftningen på området och kunnat konstatera att
Aktiebolagslagen, efter en ändring år 1983, föreskriver att "aktieägare får inte själv eller
genom ombud vid bolagsstämma rösta i ärende som angår beviljande av ansvarsfrihet för
honom". Samtidigt kan det konstateras att jävsregeln inte kan tillämpas i enmansbolag
och att det således inom den privata sektorn är .vedertaget att man beviljar sig själv
ansvarsfrihet. En allmän regel som tillämpas i sammanhanget är att jäv inte kan.åberopas
om alla parter bör anses jäviga. Även om förfarandet således inte är olagligt och är
praxis i privata företag anser dock utskottet att P AF borde undersöka möjligheterna att
finna en annan modell för beviljande av ansvarsfrihet.

ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 9 september 1996 inbegärt finansutskottets yttrande över berättelsen.
Utskottet har i ärendet hört finanschef Dan E. Eriksson, revisorn för PAF Leif Hermans,
förre ordföranden för landskapsrevisorerna Clas Olin och interna revisorn Agneta
Mannberg-Jansson. Utskottet har besökt PAF:s kontor i Mariehamn och därvid hört
administrativa chefen Ulric~ Danielsson, styrelsemedlemmen Christer Jansson,
verkställande direktören Lars Porko och.operativa direktören Karl-Gustaf Pietilä.
I ärendets avgörande behandling har ordföranden Bengtz, vice ordföranden Wiklöf samt
ledamöterna Gustafsson, Rothberg och Sjölund deltagit.· ·

UTSKOTTETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att Lagtinget bringar betänkandet till
landskaps styrelsens kännedom.
Mariehamn den 19 november 1996
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