
Nr 5/1968-69. 
FIHANSUTSKOTTETS betänkande nr 5/1968-

69 ned anledning avlandskapsrevisorernas 
berättelse över granskningen av landskapets 
räkenska:per och ekonoIJiska förvaltning un= 
der å:r 1967. 

Sedan landstinget över ovannär,mda berättelse inbegärt finansutskot

tets utlåtande får utskottet? sor.1 i äTendet hört lantrådet och revisorer
na sant deras sekreterare vördssr,it anföra följ.ande: 

Revisorernas konstateranden angående den skattefinansiella utjänming

en för år 1966 såvitt angår de utgi:fter 9 vilka ställts uton kolmun äro 
ril{tiga. Beträffande beloppet under 8 Ht. I~ 2 önskar utskottet understry

ka nödvändigheten av att landskapsstyrelsen vid beviljandet av invalid

understöd noggrnnt följer gällande lagbestämmelser och den praxis9 som 
uppstått under årens lopp såväl i la:odskapet sm:i i riket. Utskottet kan 
nu endast notera att det belopp? sor.i i berört avseende icke kunnat korD.= 

pe:nseras är förhållandevis stort. Utgiftsbeloppet oJJJ. mark 2.543 9 10 
under 9 Ht. II~ 3 f'ör de av landstinget utsedda nedlernilarna av Ålands

delegationen synes självklart bort stanna landskapet till last och så
lunda icke bolcförts på sätt soJJJ. nu skett. Den av Ålandsdelegationen på
förda räntedebiteringen or,1 825 Elark utgörande utebliven inkorJst under 

3 Avd. I~38 är givetvis sakenlig. Utskottet anser likväl att något att 
påninna on till denna del icke finnes då kännedon orn förfaringen i dy

lika fall saknades då de tvenne lägenheterna försåldes. Av lantrådet 
har utskottet erhållit uppgift 011 att beloppet senare efter aru:::10dan 
'erlagts av ägaren till lägenheterna. 

Instrukti_ol'.}-er J2.911 befattning~::.V:~r;:,! 

On avsaknaden av vissa instruktioner och on en reforo av föråldrade 
sådana har tidigare P~:Jt1innelser gjorts. Utskottet har dock erhållit den 
uppfattningen att landskapsstyrelsen är högst nedveten hi:irorJ, varför 

utskottet i sinou tid förväntar sig synliga resultat från landskapssty
relsens sida, 

Protokoll och diarier. 
-em- =-- ... -·-.-· 

Om revisorernas anmärkningar ang8,ende bristfLillig protokollföring 
har även lantrådet nedgi vit riktigheten av och saE1tidigt har utskottet 
erfarit att en upprepning härav synes osannolik. Den i viss mån brist
fälliga diarieföringen kan dels anses l:iero på den uppko;::ma splittring
en r>v förvaltningens lokaliteter och dels på olika uppfattning om be
tydelsen av ärenden av uindre viktig natur. 

Principer vi~_ budgetförverklig~n2e. 
Revisorerna har för utskottet anfört att i ett fall har landskapssty-
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relsen för nedel ~ s01"1 anslagits för inköp av tillbehör till en viss 

sl{ogsaaskin 7 beslutat att för c" 1/3-del av anslaget inköpa skrivi:aaski~· 

:ner och i ett annat fall har även beslutats om användning av nedel för 

forntidsområdet i Bomarsund för annat än av landstinget förutsatt ända= 

måL Utskottet 9 soEl icke anser förfaringssättet läo.pligt, emotser att; 

landskaps styre 1_se:t1 vid budgetförverkligandet följer de av landstinget 

uppdragna riktlinjerna. 

Sjukförsäkrin~~2~pättningar. 

Det av revisorerna redan i 1966 års berättelse gjorda påpekandet 

oD åtgärd i anledning ev frångången inkonst i forn av sjukförsäkrings

ersättning har landskapsstyrelsen under utredning och avgörande i ären~ 

det kan enligt uppgift f'örväntas ske i början av nästa år, Utan avsikt 

att inverka på ärendets avgörande vill utskottet redan nu konstatera, 

att saken är av Ilrincipiell natur 7 då endast en foraell förlust på grund 

av eventuell försuu:celse kan anses he., uppkorrn.1li t. 

)1.lands centr?J.ill.khus. 

Utan att helt dela revisorernas uppfattning om tillkomsten av sjukhus~ 

näi1mden vill utskottet notera att sju.lchusnä11mdens resultat hittills äro 

beaktansvärda och delar utskottet den av lantrådet erhållna uppfattning~

en 0E1 nödvändigheten av att denna n2irnnd göres perwanent och att en in

struktion 9 so1~1 för övrigt förberedes av vissa sakkunniga 9 fastställes. 

Om förvaltningen vj_d centralsjukhuset har· utskottet med tillfredsstäl

lelse erhållit kännedora ori att vid nyligen gjord kassa- och övrig gransk

ning endast positiva omdfä1en kunnat göras, 

!._umlinge sjukstuga. 

Utskottet onfattar vad revisorerna i sin berättelse anfört, 

Bygdeskolorna~ 

En kontinuerlig kontroll av verksm:aheten vid bygdeskolorna är givet

vis erforderlig 7 uen huruvida denne., granskning i fortsättningen bör ske 

ned anli tande av sakkunniga från riket kan r:1ed beaktande av revisorernas 

påpekande beträffande Ålands folkhögskola i någon uån ställas i tvivel, 

Det i revisionsberättelsen onnäunda p~cotokcillet från skolstyrelsen har 

trots upprepade förfrågningar icke tills dato erhållits. 

KJlonisationsver~samheten. 

Sedan utskottet dels erfarit att förvärvaren av lägenheterna Storholm 

Rl\fr 73 och Gunnarsdal RNr 35, bägge j_ östergeta by i Geta korillnun 9 till 

landskapsstyrelsen erlagt den av Ålandsdelegationen prövade uteblivna 

ränteförlusten och dels icke styrkt,s i uppf'attningen att tidigare i 

72 § jorddisposi tionslagen förutsat-c åtgärd borde vidtagas, anser ut-
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slrnttet att detta ärende icke vide,re :föranJ_eder någon åtgärd. ])e er-

f 
8
,renheter 

9 
soL1 vunnits i samband ned försäljningen av sagda lägen-

heter torde ha skapa,t kunskap om huru fra.mdeles i liknande fall skall 

förfaraso 
~pitalne<if!;it1DiEgar på lån~ 
Revisorernas på1)ekande att villkor för kapitalnedsättning på lån bort 

fastställas av landskapsstyrelsen och att låntagarna bort underrättas 

-om dessa har enligt erhållna uppgiftGr ansetts obehövligt enär ifråga~ 
varande långivning till övervägande del sker genom förwedling av olika 

penninginstitut och landskapsstyrelsen för övrigt på goda grunder för

utsatt att respektive låntagare ägt k:innedorn on i11öjligheten att m.10r

tera upptagna lån tidigare än på i skuldförbindelsen föreskrivna vill

koro Utskottet
9 

sor:1 i sak omfattar 12ndskapsstyrelsens uppfattning? 8.r 

även icke övertygad Olil att den av revisorerna föreslagna åtgärden skul-

le leda till åsyftat resultato 

Körböcke:rna. 
Utskottet har av revisorerna erhållit uppgift ora att en ledanot 

av lard skapsstyrelsen åtrainstone vid ett tillfälle använt sig av land~ 
skapets tjänstebil oaktat buss sautidigt funnits att tillgå. Utskottet 

förutsätter att användningen av tjL~~nstebilarna sker efter prövning och 

med 01,rnorg och har utskottet för denna gång endast noterat vad son på-

ståtts ha inträffat. 

yägbyggna=de:.s._ och,, vägansla__g_. 
Utskottet har ned tillfredsställelse erhållit uppgift oIJ. att över-

vakningen av vägbyggnadsarbeten på fasta lland nuIJ.era ordnats. Beträf

fande motsvarande förhållande i skärgården och effektiviteten av land

skapets egna arbeten därstädes är denna fråga under behandling i land= 

skapsstyrelsen och en förbättring Jean förväntas. I samband med gransk-· 

ningen av vissa vägbyggen har revisorerna även iakttagit att naturvårds

synpunkt.er åsidosatts i Bånga fall. Utskottet delar helt revisorernas 

0 
• ,Slaroll.1 asikt/att onödigt och iögonenfallande intrång göres i naturen vid dyliko. 

atbeten och eri1otser att överval{ningen även till denna del blir effektiv. 

Enskilda iiledel o= J::1;Lnansieringsb0lqp.sen. 
Utskottet 9 sor1 visserligen erfarit att den av revisorerna begärda 

redogörelsen för landskapsskatten
9 

all1:1~=i.nt ingcir i förslaget till budge

ten för enskildffi°_iedel för 1969 
9 

är 1tl::vtil i sak av sai~ma uppfattning 

som revisorerna och förväntar sig att landsl{apsstyrelsen frarn.deles 

i samband L1ed bokslutet för onnänmda Eedel presterar en relation i 

begärt avseende. 

Revisorern_0s=3}t:r:ande. 



Med de påminnels er 9 som ovan antecknats 9 oxJ.fattar utskottet reviso
rerna s yttrande. 

I samband rned l andskapsrevisorernas berät telse har utskottet jämvä l 

formellt granskat boksluten f ör l andskape ts ordinarie n edel och egna 

medel under s2gda år och funnit att d2r i cke finnes något a tt pårainna . 

Med hänvisning till de t ovan anförda får utskottet vördssmt föreslå 

Mari ehamn 9 den 16 

På 

att Landskapsstyrelsen och vid densara.L1a 

anstä l l d2 sa:int l andskapsstyrelsen underly

dande redogörare måtte beviljas ansvars

frihet för handhavandet av räkenskaperna 

och den ekonoiniska förvaltningen under år 

~c:~ 
. /~ '--. Curt Carlsson 

.. sekreterare 

f-d. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Folke Wo ivalin 9 viceordföranden 

Harry I1indfors 9 ledaF1öterna Curt Carlsson 9 Bertel Söderlund och Runar 
Wilen. 


