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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 3/1974-
75 med anledning av landsknpsrevisorernas 
berättelse över granskningen av landska
pets räkenskaper och ekonomiska förvalt

ning under år 1973. 

Med anledning av ovannämnda berättelse, varöver Landstinget inbe
gärt utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet inhämtat 

utlåtande av lagutskottet och hört 1973 års landskapsrevisorer. 
vördsrunt anföra följande~ 

;§2ctraordinnrie anslag. 
Frrunställning om extraordinarie anslag göres av landstinget till 

Ålnrrlsdelegationen. Delegationens beslut i ärendet sknll stadfästas 
~v ~epublikens president. Vid underställning av sitt beslut om bevil
jande av extrno~dinarie anslag må Ålnndsdelegationen enligt 30 § 

självstyrelselagen fram.ställa förslag om tiden, sättet och ordningen 
för ansl.::i.gets utgivande sc:.mt angående de villkor, som härvid bör fäs~ 
tas i syfte .::i.tt trygga anslngsbeloppets o.nvändunde för det avsedda. 
än do.mål e t. 

I normala fall föreslår också Ålandsdelegctionen villkor vilka 
cwser gr.2nskning och godkänn nnde o.v ri tningo.r, valet o..v entreprenörer 
och kontrollen o.v o.rbetets utförc.nde. Villkoren ifråg.2 innehåller 
även försl c:s om hur anslaget i fråga skall u tanordnas. Uta~ordn8:ndet 

har vnnligtvis ålagts· kontoret, ibland också länsstyrelsen. Vid 
stadfästandet uttalar sig republikens president icke direkt om för
slagen utan överlämnar fo.stställandet av eventuella. villkor till stats
rådet eller finansministeriet. De sålunda diiefter givna villkoren 
överensstämmer då också i huvudsak med Ålandsdelegationens förslag, 
men också avvikelser har förekommit. 

De vid extro.ordinarie anslagen~ fästade villkoren bör vara sådanay 
att de icke äventyrar eller försvårar projektets genomförande. Finans
utskottet har i sitt betänkande angående framställningen om extraor
dinarie anslag för bro. mellan Töftö och Girsholm ifrågasatt om dylika 
Villkor får nvse cmno.t än det praktiska genomförandet. 

Beslut om eix::traordinarie anslag tillkänno.ges l a.ndsko.psstyrelsen 
på vilken det a.nkommer att vidtaga verkställighetsåtgärder utan att 
ärendet särskilt handlägges av landstinget. Landstinget erhåller in
formo.tion om extro..ordinnrie :::mslngens bevilj ande och genoLJförande ge-
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och beviljade extro.ordinnrie nnslo.g. 
Enligt hittillsvnro.nde kutym ho.r heller ej de o.v lnndstinget ut

sedda. lo.ndsknpsrevisorerno. gro.nsko. t extrnordinnri e CJ.nslagens D.nvänd-

ning" 
På grund av nnslo.gens ko.rnktär och redovisningssätt torde redo-

visningo.rnn över extro.ordinnrie o.nslCJ.gens siffermässigo. sidci. grGns-
1w.s nv stntsmy11digheter110,. Det o.nkolllliler enligt finansutskottets upp
fattning på dessa ntt uttala sig endast om den redovisningsmässiga 
sido..n och eventuellt o.nmärko.. om lo.ndsk::psstyrelsen icke i2ktt2gi t de 
fo,stslo.gn .'J. villkoren" Någon o.nnc:m gro11 slming bör riksmyndigheterno. 
eller statsrevisorerno.. inte ho_ befogenhet till" Skillnaden mello.n 
ordino.rie medel och extro.ordinnrie cmslo.g utgörs i huvudsak icke av 
~.n 11c.t än Cttt extr:i.ordinCl.rie o..nslo.get pröv2.ts på förho..nd_" VerkstäJ,lig
heten i övrigt ankommer på l:::mdsko..psmyndigheterno. på enc.ho.nda sätt 
sofil i frågQ om ordino.rie medel" 

De nv l o.ndsko.psstyrelsen vidto.gno. verkställighetsåtgärderno. för 
extr:::wrdino.rie cmslng h.2r som nämnts hittills inte underkc..st8:ts 
grcmskning eller revision från lo..ndsknpsmyndigheterno.s sido.. Att den
na. gro.nskning tidigc.re uteblivit k::m bero på o.tt lo.ndsk2psrevisorern'.J. 
icke o.nsetts kunn ~ utföro. änd.~'t_å lsenlighets- eller förvo.ltningsrevi-att ·· · 
sion och :J.tt siffergr::::.nskningen lförutso.tt / h .2ndhns c:..v rikets myndighe-
t er och i övrigt :::i.tt de fastsl agna villkoren skulle v o.ro. nv aåd~nt 

sl ~g 2tt ytterligQre kontroll vore onödig. Förhåll~ndct när det gäl
ler förvo.ltningsrevisionen h o..r ändr:J.ts genom den nyo. fino.nsförvo.lt
ningsl :::i.gen. Rikswyndigheterna.s gro.nskning bör å o_.ndro. sid ::m inskränk '."l 
sig till siffergro.nskning o.v redovisningo.r och de kontroller som vill
koren förutsätter . Om sålundr;, en viss del 2<.V kontrollen åvilo..r riks 
myndigheterno. kvo.rstår ett betydo.nde åtgärdsowråde som f aller un
der l o.ndskc:..psstyrelsens beslutanderätt . Ur revisionssynpunkt bör 
extr'.:'..ordinarie cm slo.gen så~piJJ en del ;::.,v l o..ndsko.pets hushållning icke 

l .Lraga orn 
und::mtG.s revision o.rmo.t än /de ;begränsning:::ff som bc:ror på att CJ.nsln-
get förho.n dsprövo. ts "Också den sifferruässieo. sid~1..J1 bör kunn :J. grc.ns
ko.s 9 vilke t då åligger l nn dsko.psstyrelsens siff2rrevisorer~ medan 
gro.nskningen .r;.v övrign förfogo.nden rör::mde ::i..nslo.gc t skulle nnkomIJ:J. 
på l :n1 dskc.ps r evisorc:rn."J., Enligt utskottets uppf:J. ttning skulle på det
t n sätt hel ci, besluts- och verkställigh etsprocess en ifrågo. om extro.
ordino.rie o.nsle,g täcko.s ci,v revisi onskontroll. Det skulle heller: 
icke vo..r2 obete,get för l :mdsk2psrevisorern o. o_.tt inrc.pportero. fö r 
12ndstinget huru lo.ndsko.psstyrols en vid v erkställigheten i o.ktto.git 
de f o.stställdo. villkoren, liknvä l som de t vore lnndsknpsrevisorerncs 
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skyldighet att oo fog därtill föreligger, utt::i.ln sig för lnndstinget 
om de villkor som i snrabc.nd med extro.ordinnrie nnslo.g meddelo.s 
till lnndsknpsstyrelsen skulle överskridc. det som förutsättes i 30 § 

självstyrelselngen. 

Lnndskcpsrevisorernns berättelse, - Enligt 7 § fino.nsförvnltningslngen skall revisorernas berättelse 
c,vges före utgången nv september mån::i.d. Vid granskningen av förvalt
ningen borde utom de ekonomisl{n redogörelserna i form av bokslut och 
io.ndskapsstyrelsens so.llllade redogörelse· över sinn åtgärder vnrn en 
c.v de viktignste och väsen tlignste underlngen för revisorernas arbete .. 
ur dennn _.synpunkt :mser utskottet det viktigt, i vissa avseen-
den ofrånkomligt, att la.ndskapsstyrelsens berätt:lse kunde ställas 
til l revisorernas förfogo.nde i god tid före tiden för .:J.vgi vnndet nv 
revisorern:J.s berättelse. 

Lc.ndskc.psstyrclsens berättelse skc.11 dock enligt lo.ndskupslagen 
om Ålands l:i.ndskc.psstyrelse avges - : se:oaat · . 1 --: '·· början 
av den session under vilken förslaget till ordinQrie årsstnt fra.mläg
ges. Berättelsen skcll innehålla även årsboksluten och redogörelse 
för lo.ndsknpets ckononisk.2 förhållo.nden. Boksluten skall dock enligt 
finnnsförvaltningslngen före utgången nv runrs nvSlutas och ställas 
till revi .sorernc.s förfog8.Dde:. 

Utskottc:t vill föri sin del frruD.håll:l nödvändigheten c.v 2tt berät
telsen skulle :i.vges och tillställas revisorernn c.llra. senast i början 

, -
nv septcobcr månad. Utskottet vill även hcmställ::i. att lnndskapsstyrel-
sen vidtar åtgärder härför. 

Inventering av landskapets egendom. 
Landskapsrevisorerna har uppmärksammat inventeringsmännens till 

revisionsberättelsen bilagda redogörelse och därvid upprepat sitt på
pekande beträffande instruktion för räkenskapsgranskarna och invente
ringsmännen. Inventeringsmännen tillsättes av landskapsstyrelsen och 
är också 9 liksom sifferrevisorerna, underordnade denna .. Såsom utskot
tet redan i sitt betänkande nr 6/1973-74 över landskapsrevisorernas 
berättelse för 1972 framhöll hade revisorerna för landskapsstyrelsen 
då påpekat behovet av instruktion för den landskapsstyrelsen under
ställda sakrevisionen. La.ndskapsrevisorerna har också överlämnat sina 
synpunkter på innehållet i en sådan instruktion för den interna sak
kontrollen. Förslaget förutsätter ett samråds- och samarbetssystem 
mellan de olika revisionsorganen, variGenom landskapsstyrel:En kunde ha 
erhållit fortlöpande information om gransln1ingsarbetet och den nu upp
komna situationen med en utebliven granskning av inventarierna undvi
kits. -

'I I 

I I 

I I I 

I 

I 

I 

I ft 

1

1

n , I 

!I 
I 

t 

0-



. -, -4-

,,· 

~3:'<' V / 

Lanaskapsstyrelse~ har ännu inte utfärdat eller fastställt instruk~ 
tioner för denna del'. av revieionsverksamheten. Finansutskottet anser 
att instruktionen i fråga omedelbart borde uppgöras för att dennaverk
s~h<:Jt skall kunna fungera på godtagba~t sätt. 

Hed hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå, 
att Landskapsstyrelsen och övriga redo-

visningsskyldiga måtte beviljas ansvars
frihet för handhavandet av räkenskaperna 
och den ekonomiska förvaltningen under år 
l<:/715. 

Mari ehamn, den 6 januari 1975. 

r~utsl~t te,ts 

( ~?~~ Runar W ;::.::i-.. ........ -

ordförande · 

vägnar: 

~ 
unnal(' }J~ 
.f . se~e~~;~~~ . ( 

Närvarande i utskotte t: ordföranden \Hlen, viceordföranden Elmer 
Jansson samt ledamöterna Lundqvist , Mattsson (del vis) och Fri berg. 
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Till Finansutskottet 

från lagutskottet 

Finansutskottet har anhållit att lagutskottet ville i samband 

med behandlingen av landskapsstyrelsens berättelse för år 1973 

granska landskapsrevisorernas berättelse över granskningen av 

landskapets räkenskaper och till Finansutskottet inkomma med 

yttrande över sistnämnda berättelse. 

Utskottet, som granskat revisorernas berättelse, får 0 sa som 

yttrande i ärendet anföra, att utskottet intet har att påminna 

med anledning av denna berättelse. 

Mariehamn, den 18 december 1974. 

~ sekreterare 
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