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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 3/ 1990-91 med anledning av land

skapsrevisorernas berättelse över 

landskapets räkenskaper och ekono

miska förvaltning under år 1989. 

Landstinget har den 9 november 1990 inbegärt finansutskottets yttrande över 

berättelsen. Utskottet har i ärendet hört lantrådet Sune Eriksson, landskapsstyrel

seledamoten Göran Bengtz, landskapsrevisorernas ordförande Björn Grussner, fi

nanschefen Dan E. Eriksson och byråingenjören Göran Holmberg. 

Lagstiftningen om landskapsrevisionen 

Enligt landskapslagen om ändring av landskapslagen om landskapsrevision (49/90) 

kan landstinget besluta att landskapsrevisorerna även skall ha hand om gransk

ningen av landstingets och Alands delegations i Nordiska rådet bokföring och 

användning av medel. Ett förslag till råkenskapsstadga har utarbetats enligt vilket 

landskapsrevisorerna föreslås handha nämnda uppgifter. Med tanke på revisorernas 

fortsatta arbete anser utskottet det angeläget att förslaget till räkenskapsstadga 

snarast föreläggs landstinget för antagande. 

KANSLIA VDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE 

Allmänna byrån 

Polisväsendet 

Utskottet delar revisorernas uppfattning att det är otillfredsställande att polisdele

gationens mandatperiod motsvarar landskapsstyrelsens, med tanke på att land

skapsstyrelseledamöterna numera kvarstår i sina uppdrag så länge de åtnjuter 

landstingets förtroende. Utskottet anser att det vore ändamålsenligt att polisdelga

tionen och andra liknande organ har fasta mandatperioder. Enligt utskottet bör 

lagstiftningen därför på denna punkt ändras i lämpligt sammanhang. 

Motorf ordonsbyrån 

Revisorerna efterlyser ett utökat samarbete mellan lagberedningen och motorfor

donsbyrån eventuellt genom att åter tillsätta en trafiklagskommitte. Utskottet 

förhåller sig tveksamt till att på nytt permanent tillsätta en trafiklagskommitte. 
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SOCIAL- OCH HÄLSOV ÄRDSAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÄDE 

Byrån för socialvårdsärc:!nden 

JämstäJldhetsdelegationen 

Landskapsrevisorerna ifrågasätter lämpligheten av att landskapsstyrelsen fungerar 

som jämställdhetsnämnd, d.v.s. som sakkunnigorgan i jämställdhetsfrågor. Enligt 

revisorernas mening vore det mer ändamålsenligt att inrätta en särskild jämställd

hetsnämnd bestående av sakkunniga på området. 

Utskottet anser i motsats till revisorerna att det i det här skedet inte finns skäl att 

inrätta en särskild jämställdhetsnämnd eftersom erfarenheterna av den nya lagen 

inte är tillräckliga för att nu ändra på systemet. 

Ledamoten Tuominen har anmält avvikande åsikt och omfattar revisorernas stånd

punkt att en särskild jämställdhetsnämnd bestående av sakkunniga bör inrättas. 

Alkoholinspektfonen 

Med anledning av revisorernas förslag att inrätta en gemensam alkoholinspektörs

tjänst för kommunerna noterar utskottet att det i ordinarie ärsstaten för år 1991 

sägs att "alkoholinspektionen, vars förvaltning handhas av landskapet enligt över

enskommelseförordning, torde omorganiseras räknat från 1.10.1992 sålunda att de. 

kommunala alkoholinspektörernas uppgifter i riket överförs till länsstyrelserna. 

Detta innebär för landskapets del inrättande av en ny tjänst som alkoholinspektör 

för hela landskapet". 

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÄDE 

Tekniska byrån 

Utvecklande av kollektivtrafiken 

Utskottet konstaterar i likhet med revisorerna att systemet med återbäring av 

dieselaccis till bussbolagen upphört i riket fr .o.m. år 1989 och ersatts av ett 

kilometerunderstöd, som ingår i anslaget för stöd till kollektivtrafiken. 
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Enligt landskapsrevisorerna bör kilometerunderstöd motsvarande återbäring på 

dieselaccis beaktas av landskapsstyrelsen vid förhandlingarna med bussbolagen 

samt även utbetalas tiJl trafikidkare i linjetrafik som inte omfattas av landskapets 

avtalstrafik. 

Utskottet önskar för sin del framhålla. att landskapet inom ramen för självstyrelsen 

kan fördela stödet till kollektivtrafiken på det sätt som anses mest ändamålsenligt. 

LANDSKAPSSTYRELSENS ANSVARSFRIHET 

Med hänvisning till det anförda och revisorernas yttrande får utskottet vördsamt 

föreslå 

att Landstinget beviljar landskapssty

relsen ansvarsfrihet för finansåret 

1989. 

Mariehamn den 22 november 1990 

På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 

ordförande 

Carina Strand 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, 

viceordföranden Sundblom samt ledamöterna Lindbom, Olofsson och Tuominen. 


