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FINANSUTSKOTTETS betänkande N:o 5/1967-68 

med anledning av landskapsrevisorernas be

rättelse över granskningen av landskapets rä

kenskaper och ekonomiska förvaltning under år 

1 966. 

Med anledning av ovannämnda berättelse, varöver Landstinget in

be~ärt utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört land
ocfi deras sekret~rare 
skapsrevisorerna/~ kolonisationsinspektören Jan Karlsson och lands-

tingsmannen Thor-Alf Eliasson i hans egenskap av ledamot i central

sjukhusnämnden, vördsamt anföra följande: 

Den nu gällande instruktionen för landskapsrevisorerna, -given den 

8 maj 1933 (7/33), är i -vissa delar föråldrad och borde därför så 

snart som möjligt förnyas lämpligen i samband med revisioner av fi

nansförval tningslagen. Enligt vad utskottet inhämtat, har den av 

landskapsstyrelsen tillsatta kommitten med uppdrag att uppgöra ny 

finansförvaltningslag numera upplösts och dess uppgifter överförts 

på förvaltningslagskommitten. 

_ I sin berättelse har landskapsrevisorerna berört frågan om kon. · 

llen av på entreprenad utgivna vägbyggen samt föreslagit, att över

vakningen av alla samtidigt pågående byggen såvitt möjligt borde 

anförtros en och samma person. Finansutskottet har i denna fråga 

beslutat omfatta revisorernas förslag oc~ föreslår att landskapssty

relsen i samband med uppgörande av instruktion för biträdande väg

ingenjören skulle också ägna denna fråga ·uppmärksamhet. 

Ålands centralsjukn~s. 
Centalsjukhusets redovisningssystem, som landskapsrevisorerna 

funnit att icke motsvarar de krav, som kan ställas på en inrättning 

av ifrågavarande omfattning kommer enligt uppgift, att omläggas re

dan från instundande årsskifte. Meningen är härvid, att man skulle 

utnyttja landskapsstyrelsens bokföringsmaskin och därmed åstadkomma 

en detaljerad kontouppläggning, som skulle göra räkenskaperna mer 
översiktliga. 

De sammanställda uppgifterna om kostnaderna för kosthållet under 

åren 1963-1966 är icke helt riktiga . beroende på, att dessa grundar 

sig på ett redovisningssystem, som upptar kostnaderna per betal

ningsdag. För att få de rätta uppgifterna har man numera gått inför 

att få statistiken i detta avseende til lrättalagd. Statistiken skulle 

dessutom därefter givas månadsvis och baseras på de verkliga kost
naderna enligt leveran~jag. 
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Avräknings- och räntein~omster. 

' 
1 . Statsanslag för skattefinansiell utjämning : 

a ) förs ko t t för år 1 9 6 7 . . . . . . . . . . : . . • . . 1 . 7 2 :B • 2 7 0 . 'D • 7 3 (]). 3 91 

Summa I kap . 1 .723.270 1 .73ö,3~l 

Summa inkomster mk 1 . 771 .670 
.,< .'/~:: . : .. . 

1 . 778.791 

~~==========================~=====~======== 

UTGIFT . ER. 

5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsendet . 
=================================================== 

II Folkskolväsendet . 

8. Extra understöd för upprätthållande 

av folkskolväsende ................... . 7 .1 21 

summa II kap . 500 7. 621 _....____ 

Summa 5 Huvudtiteln 55.650 62. 771 

Summa utgifter mk 1 .771 .670 1.778.791 
=======================================~== 

Mariehamn den 

ordförande 

sekreterare 

Närvarande i utskottet ordföranden Gunnar Häggblom, vicordföran

den Harry Lindfors , ledamöterna Curt Carlsson, Berte l Söderlund s amt 
suppleanten Thor-Alf Eliasson. 
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