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FINANSUTSKOTTETS betänkande nr 6/1969-

70 filed anledning av landskapsrevisorer
nas berättelse över granskningen av land
skapets räkenskaper och ekono:r;:1iska för-
valtning under år 1968. 

Sedan landstinget över ovannäwnda berättelse inbegärt finansutskot-
s utlåtande, får utskottet, soo i ärendet dels inhäotat lagutskottets 
ätande, vilket bilägges betänkandet, dels hört revisorerna . Erik 
k och Thor-Alf Eliasson sa>:it sifferrevisorn Jlke BaLlberg vördsaot 
öra följande: 
Revisorernas konstateranden angående den skattefinansiella utjäw

.gen för år 1967 såvitt angår de utgifter, vilka icke kompenserats 
-

riktiga. De tvenne största utgiftsposterna äro beviljade invalid-
.ningar och bidrag till Grelsby sjukhus. I vartdera fallet synes det 
ligt att frawdeles nedbringa de belopp, sow i berört avseende nu 
.11 ts utoo koluwn .. Beträffande överskridning av vissa förslagsanslag 
utskottet i likhet ned revisorerna även av den uppfattningen att 
.läggsbudgetering bort ifrågakoI'.1121a. Ock~å vid omdisponering av anslag 
~de landskapsstyrelsen på lämpligt sätt bereda landstinget tillfälle 
; uttala sig i saken. 
Oo avsaknaden av vissa Lnstruktioner och om en retorrD. av föråldrade 

lana har s åväl utskottet soo revisorerna tidigare gjort påminnelser , 
i hittills utan eller ned ringa resultat. Utskottet hyser dock fort
~ande den förhoppningen att en förbätt~ing i denna angel ägenhet skall 
in alltför s tort dröjsoål f å s till stånd. Åtminstone vid besättandet 
nya tj äns t er borde det al l tid dä rfö r innan fi nnas en fastställd i n

:uktion. 
Om förvaltningen av Ålands centralsjukhus har i olika sa.orJanhang förts 

3kussioner . I sitt senaste enahanda betänkande frawhöll utskottet att 
lkhusnäwnden borde bliva peroanent och att en instruktion för densar::ima 
cde fastställas. Tills vidare finnes likväl icke någon instruktion. 
skottet får därför upprepa allt vad utskottet i denna sak tidigare 
fört samt ytterligare frafilhålla att sjukhusnäonden borde vara en på 
2d bas verkande näond för att därmed giva delägarkoLJL1unerna tillräck-
g inforwation oo sjukhusets förvaltning. Beträffande debitering av 
gifter . för pati enter från icke åländska koDL.1uner har utskottet erfa-
t att någon sådan icke skett, varför det vore synner-ligen angeläget 
r landskapsstyrelsen att till denna del åstadkoona en snar ändring 
1et nu rådande förhållandet. 

Ow skötseln av landskapets utlåning och dess garantigivning är ut
ottet av saooa n ening s om revisorerna. Den rådgivande koooi ssion, son 
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dskapsstyrelsen utsett borde enligt. utskottets Llening alltid be-
as tillfälle att uttala sig innan l ån beviljas eller garantier stäl

. Utskottet är visserligen uedvetet däroD, att det i dylika fall of

innebä r en viss risktagning, oen vid uppko1ma förluster vore det mer 

ltalande oo vid beviljandet av krediter det foroella förfaringssät-
vore helt oantastligt. 

Med de påpekanden, soo ovan gjorts, oIJfattar utskottet revisorernas 

rande. 
I saoband o ed landskapsrevisorernas berättelse har utskottet jäoväl 

nellt gr~nskat boksluten för s åväl landskapets ordinarie soo egna 
el för sagda å r och funnit att där icke finnes något att påoinna. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsaut föreslå 
att landskapsstyrelsen och vid den

saru~a anställda samt landskapsstyrelsen 
underlydande redogörare oätte beviljas 

ansvarsfrihet för handhavandet av räken

skaperna och den ekonoLliska förvaltningen 

under år 1968. 

Mariehaon, den 11 deceDbe 

På 

Wo ivalin 

Ordförande 

. I. 

J J '~ 
~((__~;c,,~ 
~ 

Curt Carlsson 

sekre terare 

f-d. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Folke Woivalin, viceordföranden 

ry Lindfors sa.ut ledar:1öterna Bertel Söderlund, Runar Wilen och Georg 
ewan. 
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Till Finansutskottet 

f1ån 12gvtstottet. 

1·ed. anlednin.c av Finansutskottets skrivelse har lagvtsl:ottet 

be1andlat landska:srevisorernas bertttolse över :ransknin~cn av 

lanr1sk :::--ets räkensl::a:;-er llncler år 1968 såvitt ber~;_ttelsen beTör 

la~li,'.:'.heten i lan ~ska~ sst crelsens och dess uno.erlydande organs 

och tj~nstemäns åtgärdeT. Utskottet har intet att erinra Leda~

lednin!::: av ber~;_ttelsen . 

Lari ehar__n, cl.en 1 0 

!fils Dahlr~an. 

ordförande~ 

ek1·et erare. 
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