FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr{/1981-82 med

anledning av landskapsrevisoremas berättelse
över granskningen av landskapets räkenskaper
och ekonomiska förvaltning under år 1980.
Landstinget har inbegärt finansutskottets utlåtande över ovannämnda berättelse.
Utskottet har i ärendet hört lantrådet Folke Woivalin och landskapsrevisorernas ordförande för 1980, Max Siren, Lagutskottet har i inbcgärt
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upphandling. Utskottet anser de
framförda förslagen beaktansvärda under förutsättning att detta inte lesorern.a anförda bakgrunden
att granska möjligheterna till

och att fastställa erforderliga regler för
inköp och upphandling så att det med beaktande av ekonomiska aspekter
är fördelaktigt för landskapet.
Särskilda uppdrag och löneersättningar inom centrala ämbetsverket.
anledning av landskapsstyrelsens handläggning av i berättelsen
refererat fall angående uppdrag åt avdelning eller tjänsteman inom
centralförvaltningen konstaterar revisorerna att särskilt avlönat uppdrag åt tjänstemän borde
först efter överväganden, huruvida arbetet
är av den art att det bör utföras av tjänstemän eller genom anlitande
av utomstående expertis och förutsätter vidare att detta skall ske endast
genom motiverat och preciserat beslut.
Med

Utskottet omfattar de slutsatser revisorerna dragit vid granskningen
av la11dskapsstyrelsens handläggning av ärendet.
fastighets~ister.

Landskapsrevisorerna efterlyser dels åtgärder för färdigställande av fastighetsregistret ~ dels direktiv om skötsel och ansvar och dels slutligen
samordning vid bevakning av landskapets intressen i fråga om landskapets
fasta egendom,
Utskottet anser att samtliga de aktualiserade frågorna är angelägna
ur synpunkten av möjligheterna att på bästa sätt tillvarata landskapets intressen i fråga om den fasta egendomen. Utskottet
emotser därför att landskapsstyrelsen vidtar snara åtgärder för att rätta
till de påtalade bristerna.

Bomarsunds fornminnesområde.
Revisorerna har ånyo påtalat såväl den löpande skötseln av Bomarsunds
formninnesområde som i vissa avseenden restaureringsarbetet,
Ei1ligt uppgift har
hösten pågått röjningsarbeten med utnyttjande
av sysselsättningsmedel. Utskottet räknar med att det fortlöpande underhållet skall kurm.a ske på ett
lfredsställande sätt b1om ramen för
den normala förvaltningsverksamheten.
Hotell Arkipelag.
Det i landskapslagen om Alands hotell- och restaurangskola förutsatta
och av
efterlysta reglementet är under beredning i landskapsstyrelsen.

ix1terimistiskt reglemente till-

e för verksamheten. Ut.skottet förutsätter att
reglementet skall ge nödvändig organisatorisk ram för verksamheten
inom rörelsen och beträffande samarbetet mellan rörelse och skola.
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Också nytt tjänsteavtal med verkställande direktören och nya beräkningsgrunder för lönesättningen är tmder utarbetande. Den nya lönesättningen
är avsedd att gälla från och med 1981.
av turismen.
Revisoren1a har i sin berättelse för såväl 1979 som 1980 behandlat landskapets turistförvaltning. I vardera berättelsen har poängterats önskvärdheten av en utvärdering i fråga om de insatser som från landskapets
sida görs i mar1madsföringssyfte, Utvärderingen skulle dels vara motiverad av anslagets storlek och dels utgöra ledning för den fortsatt inriktningen av marknadsföringsåtgärdema.
Utskottet, som konstaterar att resultatet av marknadsföringen är svår att
exakt mäta, stöder dock revisorernas uppLtttning att man bör försöka
utvärdera åtgärderna och dess effekter. En sådan allmän utvärdering kan
med fördel intas i förvaltningsberättelsen. Den av revisorerna i övrigt
kritiserade framställningen i förvaltningsberättelsen bör baseras på en
mera saklig gnmd som kan ge en uppfattning om såväl positiva som negativa förhå1
inom turismsektom.

ENSKILDA MEDEL
Landskapets arrendegårdar.
Även i fråga om de två av landskapets arrendegårdar, Bornarsunds gård och
Vestergård kronofogdeboställe, hänvisar revisoma till tidigare påpekanden
i 1979 års berättelse. Revisorernas bedömningar i frågan gnmdar sig dels
på egna granskningar och dels på de av landskaps.styrelsen tillsatta inventeringsmännens rapporter, Trots påpekandena har konkreta åtgärder för
en förbättring uteblivit.
Utskottet efterlyser meningsfulla åtgärder från landskapsstyrelens sida
för att kritiken inte skall behöva upprepas,

Med hänvisning till det anförda samt revisorernas yttrande får utskottet
vördsamt föreslå

att Landstinget måtte bevilja landskapsstyrelsen
ansvarsfrihet för finansåret 1980.
Mariehamn den 11 januari 1982.
På

finansutskottets vägnar:
Rolf Carlson
ordförande
Henrik Gustafsson
sekreterare.

Närvarande i utskottet: ordf, R.Carlson, v.ordf. R.Jansson samt ledamöterna E. Jansson, T. Söderlund och R.Söderlund.

)

