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Till Finansutskottet 

från lagutskottet . 

Finansutskottet har anhållit att lagutskottet ville i samband med behand

lingen av landskapsstyrelsens berättelse för år 1977 granska landskapsrevi

sorernas berättelse över granskningen av landskapets räkenskaper och till 

finansutskottet inkomma med yttrande över sistnämnda berättelse . 

Utskottet, som ur laglighetssynpunkt granskat revisorernas berättelse, får 

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

anledning av denna berättelse. 

Mariehamn den 28 december 1978. 

s vFJ')/2 
Jan-Erik ~dfors 
ordförande 
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FINANSUTSKOTfETS BETÅNKANDE nr 9/1978-79 med 

anledning av landskapsrevisorernas berättelse 

över granskningen av landskapets räkenskaper 

och ekonomiska förvaltning under år 1977. 

Landstinget har inbegärt finansutskottets utlåtande över ovannämnda berättelse. 

Utskottet, som i ärendet inhämtat utlåtande av lagutskottet samt hört lantrådet 

Folke Woivalin, kanslichefen Gunnar Jansson, finanschefen Åke Barnberg ävensom 

de för finansåret 1977 valda landskapsrevisorerna, representerade av ordföranden 

Bjarne Olofsson och medlemmen Gustav Mattsson,får anföra följande: 

Intern revision och -kontroll. 

Enligt landskapslagen om landskapets finansförvaltning ankommer på finansav

delningen granskningsskyldighet i fråga om utanordningar och underredovisares 

räkenskaper och medelsförvaltning. För granskning av räkenskaper och kassaför

valtning samt för inventering av fast och lös egendom tillsätter landskapssty

relsen därutöver särskilda räkenskapsgranskare och inventeringsmän. Dessa 

fonner av intern granskning har hittills ansetts tillfyllest men omfattningen 

av landskapsförvaltningen motiverar enligt utskottets uppfattning att särskild 

uppmärksamhet ägnas frågan om utökade möjligheter till intern revision och 

kontroll. En sådan revisionsinstans borde vara i möjligaste mån fristående 

från övrig förvaltning och kunna arbeta självständigt nännast under ledning 

eller överinseende av lantrådet som jämte landskapsstyrelsens ledamöter har 

det slutliga ansvaret för förvaltning och ekonomi gentemot landstinget. En 

sådan, i huvudsak självständigt arbetande revisor, skulle med beaktande av 

förvaltningens nuvarande omfattning tillgodose behovet av intern revision och 

i övrigt vara en värdefull tillgång för landskapsstyrelsen vid ledningen av 

förvaltningen. I erforderliga avseenden finnes även möjligheter till kontakter 

mellan ett sådant internt revisionsorgan och landskapsrevisorerna. Det finns 

därför enligt utskottets uppfattning anledning att överväga inrättandet 

av en sådan revision och fastställa dess ställning och uppgifter. Utskottet, 

som erfarit att frågan diskuterats i landskapsstyrelsen, konstaterar detta med 

tillfredsställelse. Ärendet kommer från landskapsstyrelsens sida att aktuali

seras i samband med förslag till landstinget om ändring av landskapslagen om 

landskapet Ålands centrala ämbetsverk. 

~ands hotell- och restaurangskola - Hotell Arkipelag. 

Revisorerna påpekar att den egentliga hotell- och restaurang-

Verksamhetens ställning i förhållande till skolan respektive förvaltningen icke 

fastställts liksom att landskapslagen om Ålands hotell- och restaurangskola icke 



-2- 187 

beaktar eller reglerar den affärsdrivande sidan vid hotellet. 

Det av revisorerna påpekade förhållandet är enligt utskottets uppfattning icke 

tillfredsställande. Frågan har också uppmärksanunats av landskapsstyrelsen som 

tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta förslag som avser att reglera 

förhållandet mellan skolan och hotellet och dessa institutioners ställning i 

förvaltningsorganisationen. 

i avvaktan på att förslag i ärendet skall föreläggas landstinget har även ut

skottet önskat framhålla nödvändigheten av att frågan om den ekonomiska redo

visningen för hotellverksamheten samtidigt klarlägges. Enligt utskottets upp

fattning bör en sådan redovisning ge både tillräckligt god information om 

verksamheten och möjligheter till en bedömning av resultate.t ur affärsekono

misk synpunkt. 

Ålands lagsamling. 

Revisorerna har gjort vissa påpekanden beträffande den senaste utgåvan av 

Ålands lagsamling, betecknad'Ålands lagsamling 1976'. Lagsamlingen utgavs i 

två utföranden nämligen, dels såsom en inbunden huvudupplaga och dels i form 

av s.k. ringbok. Ringbokssystemet i nuvarande utformning har bedömts såsom 

mindre ändamålsenligt. I övrigt kan framhållas såsom viktigt att lagsamlingen 

vid utgivningen innehåller möjligast aktuell lagstiftning. 

Lagutskottet har i inbegärt yttrande meddelat, att utskottet, som ur laglig

hetssynpunkt granskat revisorernas berättelse, intet har att påminna med an
ledning av granskningen. 

Utd~ottet har utsett v .ordföranden Wiklöf att vid plenum redogöra för betänkandet. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 13 mars 1979. 

På 

att landskapsstyrelsen måtte beviljas ansvars

frihet för finansåret 1977. 

vägnar: 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Mattsson, viceordföranden Wiklöf ,medlem

marna Elmer Jansson och Torvald Söderlund. 


