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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 7/1987-88 med anledning av 

l) landskapsrev isorernas berä ttelsc 

över granskningen av landskapets rä

kenskaper och ekonomiska förvaltning 

under är 1986 samt 

2) landskapsstyrelsens meddelande 

med anledning av landskapsrevisorer

nas berättelse över granskning av 

landskapets räkenskaper och ekono

miska förvaltning under är 1986. 

Landstinget har den 22 december 1987 inbegärt finansutskottets yttrande över 

berä ttclsen och landskapsstyrelscns meddelande. Utskottet har i ärendet hört 

landskapsstyrelseledamotcn Lars Porko och överinspektören Tor-Erik Söderlund. 

Finansutskottet har inbcgärt lagutskottets yttrande över landskapets räkenskaper 

och ekonomiska förvaltning under är 1986. Utlåtandet bifogas betänkandet. 

ALLMÄNT 

Rcvisionsarbctct 

Finansutskottet har med tillfredsställelse konstaterat att landskapsstyrelsens med

delande med anledning av landskapsrevisorernas berättelse över granskning av 

landskapets räkenskaper och ekonomiska förvaltning under är 1986 avgivits i så god 

tid att landskapsstyrelsens ställningstaganden förelegat vid revisionsberättelsens 

behandling. 

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE 

Allmänna byrån 

Uppföljning av bidrag och lån till näringslivet 

Revisorerna konstaterar att det under granskningsåret förekommit att ett och 

samma företag för ett och samma ändamål först av landskapsstyrelsen beviljats 

lnvesteringslån och -bidrag samt därefter s.k. fiskerihushållningslån enligt land

skapslagen om räntcstödslån för fiskerinäringen (29/77) trots att lån, enligt lagen, 

inte får beviljas person eller företag som för förvärv av samma egendom erhållit 

lån av landskapets medel. Av landskapsstyrelsens meddelande framgår att det 

relaterade fallet för närvarande utreds av landskapsstyrelsen. Finansutskottet 



ÅLANDS LANDSTING 

Mariehamn den 14 januari 1988 

Nr 

Postadress: 

Postbox 69 

Till Finansutskottet 

från lagutskottet 

Finansutskottet har den 13 januari 1988 anhållit om att lagutskottet 

mt1tte granska lanclskapsrcvisorernas berättelse över granskningen av 

landskapets räkenskaper och ekonomiska f örvaltnin? 1986 och till fi-

nansutskottet inkorrnna med yttrande över berättelsen. 

Utskottet, som ur laglighetssynpunkt granskat revisorernas berättelse, 

får som sitt yttrande anföra att det intet har att påminna med anled-

ning av berättelsen. 

På lagutskottets vägnar: 
/ /-:. ·;: 

~~.,f2!~ 
Sune Eriksson 

ordförande 
I #: fjM & th ;j_, ! /JH--., L~rs Tn~;ir , ansson 

sekretera-re 

Närva-rande vid ärandets avgörande behandling: ordföranden Sune E-riksson, 

ledamöterna Bengtz, Carlsson och Jan F. Sundberg samt ersättaren Olof sson. 

Adress: Telelon: 

Självstyrelsegården (928-) 1:.i 000 
22101 MARIEHAMN 


