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1976-77 Lt - Lrev. 1975 - Fu. 

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 7/1976-77 med 

anledning av landskapsrevisorernas berättelse 

över granskningen av landskapets räkenskaper 

och ekonomiska förvaltning under år 1975. 

Landstinget har inbegärt finansutskottets utlåtande över ovannämnda berät

telse. Utskottet, som i ärendet inhämtat utlåtande av lagutskottet och 

hört lantrådet Alarik Häggblorn, kanslichefen Gunnar Jansson, finanschefen 

Ake Bamberg, ordföranden för landskapsrevisorerna finansåret 1975, ekonornen 

Gustav Mattsson samt ordföranden i landskapsidrottsnärnnden, Rolf Vennströrn, 

får anföra följande. 

Förslag om förnyelse av stadgandena om landskapsrevisionen. 

Den av landskapsstyrelsen tillsatta kommitten med uppdrag att utarbeta för

slag till förnyelse av stadgandena om landskapsrevisionen torde kunna av

sluta sitt arbete inom en nära framtid. 

Tidpunkten för avgivande av revisionsberättelsen .. 

Landskapsstyrelsens berättelse utgör en viktig del av underlaget för re

visor~rnas bedömning av förvaltningens åtgärder, särskilt när det gäller 

att granska landskapsstyrelsens förverkligande av landstingets beslut. 

Det är därför en otillfredsställande situation att landskapsstyrelsens be

rättelse inte föreligger i så god tid att denna berättelse kan behandlas 

av revisorerna före tidpunkten för avlärnnandet av revisionsberättelsen. 

Landskapsstyrelsen har visserligen strävat till att berättelsen skulle 

föreligga i tidigare skede än vad landskapslagen om Alands landskapssty

relse förutsätter för att kunna ställas till revisorernas förfogande i tid 

men detta har av olika orsaker ännu ej kunnat förverkligas. Det bör 

emellertid enligt utskottets bedömning finnas goda förutsättningar att 

landskapsstyrelsens berättelse färdigställes tidigare än hittills varit 

fallet. Det är också önskvärt, att tidpunkten för avgivandet av revisorer

nas berättelse kunde behållas bl.a. för att berättelsen skall ställas 

till landskapsstyrelsens förfogande före avgivande av årsstaterna och före

läggas landstingsmännen i tid före budgetdebatten. 

Finansutskottet har därför med omfattande av landskapsrevisorernas fram

ställning i särskild kUc ... 11ernställt hos landskapsstyrelsen om att land

skapslagen om Alands landskapsstyrelse skulle ändras så, att i 25 § 

avsedd berättelse över föregående års förvaltning senast framlägges vid 

sådan tidpunkt att revisorerna kan beredas åtminstone en månads tid för sin 

granskning. 
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Arsstaternas iakttagande. 

~e~~rya!i9n~~s!ag._ De äldre,i revisionsberättelsen nämnda reservations

anslagen, torde enligt uppgift ha disponerats under 1976, varför någon in

dragning inte är aktuell. 

Kansliavdelningens förvaltningsområde. 

€o!i~i~r~t!ninge~. Den mot bristerna i polisinrättningens lokaliteter rik

tade kritiken är enligt utskottets uppfattning fullt befogad. Polisinrätt

ningen har också i samråd med kansliavdelningen och Mariehamns stad aktivt 

sonderat möjligheterna till upphyrande av lokaliteter som skulle innebära 

en avsevärd förbättring också i de berörda avseendena. I sammanhanget kan 

nämnas, att av de s.k.gamla städernas gravationer, skyldigheten att hålla 

lokaler för polisen beräknas bli slopade redan hösten 1977, varförordnandet 

av lokalfrågan för polisinrättningens del därefter i första hand ankommer 

på landskapsstyrelsen. 

Finansavdelningens förvaltningsområde. 

Landskapsrevisorerna berör i sin berättelse den också enligt utskottets 

uppfattning viktiga principiella frågan om landskapets representation i 

aktiebolag där landskapet innehar aktier och om informationen till lands

tinget beträffande bolagens verksamhet. 

Utskottet konstaterar att information för landstinget om de aktuella bolagen 

saknats och att redogörelse i kortfattad och lämpligbefunnen form borde ingå 

1 landskapsstyrelsens berättelse. 

I fråga om landskapets representation finner utskottet det helt befogat att 

landskapet, i de bolag där landskapet har aktiemajoritet eller betydande 

aktieposter, tillförsäkras direkt och tillräcklig representation i vederbö

rande styrelse. Huruvida representanterna bör vara tjänstemän eller för

troendemän kan vara en lämplighetsfråga, men utskottet finner det skäl att 

landskapsstyrelsen överväger, huruvida inte representationen är en uppgift 

som i första hand borde anförtros de politiskt ansvariga förtroendevalda, 

d.v.s. ledamöterna i landskapsstyrelsen. 

Social- oc}l hälsovårdsavdelningens förvaltningsområde. 

Qt~egninge~ ~ngå~n~e_r~gio~a! ~j~~å~d~p!a~. Den under år 1975 utförda ut
redningen avseende en regional sjukvårdsplan bearbetas nu av en särskild 

kommitte, vilken tillsattes av landskapsstyrelsen den 16 september 1976. 

Frågan har även berörts av utskottet i dess betänkande nr 1/1976-77 över 

ordinarie årsstaten för 1977. Utskottet upprepar vad som däri framhållits, 

nämligen att de i utredningen väckta frågeställningarna kan ha stor bety-
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delse för utvecklandet av hälso- och sjukvården och att eventuellt härav 

påkallade förslag och åtgärder så snart som möjligt borde föreläggas lands

tinget och övriga berörda organ. 

Näringsavdelningens förvaltningsområde. 

~e~s!öid~n~ Revisorerna har mot bakgrunden av tidigare uttalanden av lands

tinget pekat på vissa åtgärder som vore nödvändiga för att skapa förutsätt

ningar för en aktiv hemslöjdsverksamhet. Också utskottet finner med anled

ning av revisorernas redogörelse anledning poängtera betydelsen av land

skapsmyndigheternas insatser. Med beaktande av att arbetet med uppgifter 

hörande till hemslöjden sker inom olika avdelningar och olika organisa-
. f. l dn. ·· · gemep.ls~t · D t kt. k t1oner 1nnes an e 1ng att narrnare preelsera en;ma sa tn1ng. e pra 1s a 

fullföljandet av samarbetet borde ske i en fastställd samordningsplan och 

åtgärder vidtas för ordnandet av marknadsföringen av hemslöjds- och sou

venirprodukter från Aland. 

övrigt. 

!n!e~_oEg~n~s~t~o~. I landskapsrevisorernas berättelse berörs såväl under 

finansavdelningens, utbildningsavdelningens samt social- och hälsovårdsav

delningens förvaltningsområde frågeställningar, som rör den interna orga

nisationen inom förvaltningen. Den vid förvaltningsreformen åren 1971-73 

genomförda organisationen stadfästes för den centrala förvaltningens del 

i landskapslagen om landskapet Alands centrala ämbetsverk (25/73). Landskaps

revisorerna som 1974 granskade utfallet av reformen så långt denna då kunde 

bedömas, konstaterade i berättelsen för 1974 att reformen i huvudsak utfal

lit väl. Redan då framhöll emellertid revisorerna såsom angeläget att be

stämmelserna 1 28 § landskapslagen om det centrala ämbetsverket borde klar

läggas. 

Vid finansutskottets beredning av betänkandet över ordinarie årsstaten för 

1977 har även framkommit oklarheter i fråga om organisationsplanens formella 

uppbyggnad och bl.a. avdelningschefernas ställning och ansvar. Utskottet 

anser därför, att hittillsvarande erfarenheter om tillämpningen motiverar 

en översyn av landskapslagen om centrala ämbetsverket. 

Lagutskottets utlåtande bifogas betänkandet. 
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Till Finansutskottet 

från lagutskottet . 

Finansutskottet har anhållit att lagutskottet ville i samband med behand

lingen av landskapsstyrelsens berättelse för år 1975 granska landkapsrevi

sorernas berättelse över granskningen av landskapets räkenskaper och till 

finansutskottet inkomma med yttrande över sistnämnda berättelse . 

Utskottet , som ur laglighetssynptmkt granskat revisorernas berättelse , får 

såsom yttrande i ärendet anföra , att utskottet intet har att påminna med 

anledning av denna berättelse . 

Mariehamn den 11 

ordförande ;d-' / '/ 
a-~ ~=-----~----t~ J 

Patrick Donner 

sekreterare . 



Till Finansutskottet 

från lagutskottet. 

Lagutskottet får med stöd av 36 § landstingsordningen äran anhålla om 

finansutskottets utlåtande därom, huruvida i samband med antingen land

skapets bokslut och landskapsrevisorernas berättelse eller i landskaps

styrelsens berättelse till Ålands landsting över landskapet Ålands för

valtning och ekonomiska tillstånd under år 1975 ingående avsnitt om fi

nansavdelningens förvaltningsområde finnes något att från finansutskottets 

sida anföra, vilket lagutskottet borde beakta vid behandlingen av sagda 

berättelse. 

Mariehamn den 20 december 1975. 

ordförande 

sekreterare . 


