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LANDSKAPSSTYRELSENS MEDDELANDR 

nr J med anledninq av landsk0psre

visorernas berättelse över granskning 

av landskapets räkenskaper och ekono

miska förvaltning under år 1984. 

Landskapsstyrelsen förelägger härmed landstinget ett meddelande 

med anledning av landskapsrevisorernas herättelse för år 1984. 

Landskapsstyrelsen avser att i fortsättningen i den årliga för

val tningsberättelsen inta en redogörelse över vidtagna åtgärder 

med anledning av revisionsberättelsen. 

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

Ålands polisdistrikt 

Ekonomiska brott 

Landskapsstyrelsen har efterlyst en effektivering av hand

läggningen av bl.a. ekonomiska brott. Polismästaren har i 

detta avseende uppgjort ett förslag till en omläggning av ruti

nerna vid brottmålsavdelningen. Strävan är att därmed effek

tivera handläggningen av ärendena. Dessutom behöver polisdist

riktet specialutbilda-viss personal inom olika sektorer. 

För närvarande behandlas frågan om landskapets utrymmen i 

Godby center i arbetsgruppen för utredning av utrymrnesbe

hovet inom landskapsstyrelscn. 

Alands turisthotell 

Frågan om att installera en värrneåtervinningsanläggning på 

ventilationssysternet i fastigheten Ålands turisthotell har 

aktualiserats vid flera tillfällen. Redan år 1979 utarbetades 

handlingar för en sådan anläggning av en konsult. 
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Då denna fråga på senare tid diskuterats har man konsta

terat att klarhet borde råda i huruvida hotellet skall 

tillbyggas ovanpå nuvarande byggnad eftersom detta påverkar 

dimensioneringen och placeringen av anläggningen. 

Trots att beslut ännu inte fattats i dennu fråga görs f. n. 

en förnyad utredriing och lönsamhetskalkyl beträffande värme

återvinningen. Resultatet av denna förväntas bli klart under 

våren. 

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE 

Landskapsrevisorerna påtalar avsaknaden av en mer ingående 

redogörelse i landskapsstyrelsens berättelse över upp

följningen av budgeten och kostnadsutvecklingen vad gäller 

moment 28.04.21 Färjhållningen. 

Landskapsstyrelsen konstaterar att detta beklagliga faktum 

beror på ett internt missförstånd. Avsaknaden har åtgärdats 

genom att Landstinget den 14 november 1985 tillställts en 

komplettering av berättelsen för år 1984. Landskapsstyrelsens 

avsikt är att i fortsättningen inta nämnda redogörelse i 

berättelserna för respektive år. 

Hotell Arkipelag 

Landskapsrevisorerna anser att den planerade ombildningen 

av rörelsen vid Alands hotell- och restaurangskola (hotell 

Arkipelag) till aktiebolag är angelägen. Landskapsstyrelsen 

har i andra tillägget till ordinarie årsstaten för år 1986 

föreslagit ett anslag som möjliggör aktiebolagsbildningen. 

Landskapsrevisorerna påtalar även risken för framtida för-

1 uster ifall inget göres för att ändra rörelsens förut

sättningar på ett eller annat sätt. Landskapsstyrelsen 

konstaterar att denna fråga sammanhänger med planerna på 

utbyggnaden av turisthotellet, vilken aktualiseras i land

skapsstyrelsens förslag till "Översikt av landskapet Alands 

hushållning åren 1986 -1990". 
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Ytterligare efterlyser revisorerna i detta sammanhang en 

klarare målsättning för rörelsens verksamhet. I det nu

varande reglementet stadgas att rörelsens målsättning skall 

vara att skapa avkastning och lönsamhet. Därtill har senast 

i samband med ändringen av landskapslagen om Ålands hotell

och restaurangskola ställning tagits till att rörelsen, 

det blivande aktiebolaget, förutom att bedriva härbärgerings

och förplägnadsrörelse i fastigheten Ålands turisthotell 

även skall tillhandahålla hotell- och restaurangskolans 

elever yrkespraktik. 

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

Ålands centralsjukhus 

E.'_a.§.tigb_e!_e.!:_n~ 

Landskapsstyrelsen delar revisorernas åsikt att en total

plan bör uppgöras över hur och för vilka ändamål byggnaderna 

på hela sjukhusområdet bäst saneras. Sjukhuset har i samråd 

med landskapets byggnads- och brandskyddsbyrå inlett upp

görandet av en totalplan för saneringen av läkarvillorna. 

Landskapsstyrelsen har uppmärksammat revisorernas påpekande 

att Ålands centralsjukhus bör hyra tjänstebostäder till rim

lig hyra och konstaterar att sjukhuset upphyr hyresbostäder 

på den fria marknaden och i regel till en i Mariehamn och 

det övriga landskapet marknadsmässig hyra. 

Qr~r~k!:_agn~ _in~egt~r_ie.!:_ 

Landskapsrevisorernas förslag att landskapsstyrelsen borde 

överväga möjligheten att med lämpliga inventarier anordna 

gemensamma auktioner för samtliga enheter inom förvalt

ningen överensstämde med landskapsstyrelsens planer. Den 

10 oktober 1985 anordnade landskapsstyrelsen en offentlig 

auktion där bl.a. Ålands centralsjukhus sålde inventarier 

som tagits ur bruk. 
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~kQnQmie~VQelningeg 

Åtgärder för att avhjälpa de påtalade olägenheterna vilka 

beror på skillnader i kontouppställningen i landskapsbudgeten 

och sjukhusets specialbudget har inletts. Enligt lan<lskaps

styrelsens uppfattning är en tillfrcdställande lösning be

roende av en mer långtgående datorisering av sjukhusets 

bokföring. 

Landskapsstyrelsen har i andra tillägget till ordinarie 

årsstaten för år 1986 intagit ett förslag till förfarande 

beträffande den odebiterade delen av kostleveranserna till 

Alands folkhälsoförbund. Tilläggas kan att förhandlingar 

fortfarande pågår vad gäller matleveranserna i fortsättningen. 

Sjukhuset fakturerar givetvis numera i enlighet med gällande 

avtal. 

På grund av en lagförändring fanns oklarheter i debiterings

grunden för den kommunala ersättningen för utsocknespatienter 

för 1984 års fakturering. Lagförändringen kom sommaren 1985 

och faktureringen för år 1984 skedde genast efter semest

rarna. Den sker numera månatligen. 

Landskapsrevisorerna har i huvudsak behandlat och anmärkt 

på tjänstledigheter och -resor som fEamgått ur sjukhus

styrelsens och landskapsstyrelsens protokoll. Huvudparten 

av tjänstledigheterna och -resorna beviljas emellertid 

av ledningsgruppen inom ramen för givna direktiv. Tjänst

ledigheter som gäller uppdrag utom sjukhuset, t.ex. till

fälliga undervisningsuppdrag vid olika läroanstalter be

handlas i sjukhusstyrelsen och slutligt beslut har tagits 

av landskapsstyrelsen. Härvid har man främst beaktat ända

målsenlighetsaspekter, dvs en syntes av behov och nytta 

att ständigt hålla sig underrättad om den senaste ut

vecklingen inom sitt respektive fack, betydelsen för 

tjänsteutövningen och gagnet för sjukhuset som helhet i 

ett brett perspektiv. 
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UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

Läromedelscentralen 

Landskapsrevisorerna efterlyser information till skolorna 

beträffande vilken typ av videoutrustning som kommer att 

anskaffas till läromedelscentralen. 

Den anskaffning av videoutrustning som planeras kommer att 

ge skolorna möjlighet att låna videoband av den typ respektive 

skola har apparatur för. 

ADB-planeringen rör sig främst om att katalogisera läro

medelscentralens olika slag av läromedel, för att förenkla 

hanteringen av lånen och göra nykatalogiseringen snabbare. 

Ålands lyceum 

Landskapsstyrelsen konstaterar med anledning av revisorernas 

skrivning angående reparationer och ombyggnader i lycei

fastigheten under åren 1983 och 1984 att handläggningen av 

ärendet givit landskapsstyrelsen anledning till principiell 

granskning av samordningen av byggnads- och brandskydds

byråns och respektive inrättnings arbete. 

Beträffande de av revisorerna efterlysta fortsatta åtg~rderna 

konstateras att landskapsstyrelsen föreslagit ett projek

teringsanslag i andra tillägget till ordinarie årsstaten 

för år 1986 och att de byggnadstekniska arbetena avses ut

förda under år 1987. 

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

Landskapsgarantier och stöd åt näringslivet 

Landskapsstyrelsen har antecknat sig revisorernas skrivning 

angående rutinerna vid beviljande av lån och bidrag till 

kännedom. 
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För att bättre koordinera beredningen av olika finansierings

ansökningar har landskapsstyrelsen beslutat att investerings

lånekornmissionen skall bereda ärenden rörande produktionsstöd, 

investeringslån, amorteringslån för turismens främjande, akti

vitetsbidrag ur turismens främjande, räntestöd för fiskarlån, 

räntestöd för främjande av fiskhushållningen samt ansökningar 

om landskapsgarantier. Respektive föredragande föredrar sina 

ärenden inför kommissionen. Då fråga är om landskapsgarantier 

förstärks kommissionen med finans- och lagberedningschefen. 

Nya regler för utanordnande av investeringsbidrag har antagits. 

För att göra det lättare för kunden att redovisa sina investe

ringar för erhållandet av produktionsstöd har landskapsstyrel

sen härvid framtagit en speciell redovisningsblankett. Blan

ketten underlättar ~ven arbetet för berörda tjänstemän. 

Ålands självstyrelses 60-års jubileumsfond 

Som komplettering av revisorernas redogörelse för ärendet 

meddelas att lanaskapsstyrelsen den 9 oktober 1985 beslöt 

stifta ''Fonden för självst~r~lsens 60-års jubileum". 

Jordhruksbyrån 

L~ndskapsrevisorerna efterlyser bättre information be

träffande fläskproduktionen. Landskapsstyrelsen konstaterar 

att jordbruksbyrån tillsam~ans med svinavelsstationen under 

år 1985 bl.a. via tidningspressen har informerat om fläsk

produktionen. 

Vad gäller prissättningen av avelsdjur kan konstateras 

att under senaste år har priset varit fast, d.v.s 

1.900 mark per betäckt sugga. En höjning är aktuell 

under innevarande år. 

Beträffande förverkligande av en centralfoderblandnings

station konstaterar landskapsstyrelsen att något behov 

av utbyggd lagringskapacitet ej finns idag. 
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TRAFIKAVDELNINGEN 

Allmänna byrån 

Revisorerna påtalar upphyrningen av maskiner och utrustning 

i allmänhet och en speciell traktor i synnerhet. 

En stor del av den maskinpark som är nödvändig för vägunder

hållet på Åland upphyres. Detta är nödvändigt då anslagen 

för egna anskaffningar inte är tillfyllest att inköpa denna 

utrustning. Beroende på maskintyp och användningsområde 

sker upphyrningen antingen inklusive förare, bränsle och 

slitdelar eller enbart som ~ådan. Den traktor som omnämnes 

i revisionsberättelsen hyres som sådan. Detta är det mest 

förmånliga då traktorn cirkulerar i hela skärgården varvid 

lokala förare användes. Hyresavgiften som med hänsyn till års

användningstiden utgör ca 35 mark per timme är inte excep

tionellt hög. 

TJÄNSTERESOR 

Landskapsrevisorerna behandlar i sin berättelse direktiven 

om beslut om och godkännande av tjänsteresor, vilka av

gavs hösten 1974. Revisorerna anser att direktiven bör för

nyas och att ställning därvid bör tas till i vad mån andra 

budgetmoment än rena resekostnadsrnornent bör få utnyttjas 

för att täcka resekostnader. 

Landskapsstyrelsen har antecknat påpekandet till kännedom 

och instärruner i att direktiven bör tas till förnyad pröv

ning. 

Mariehamn, den 15 april 1986 

L a n t r å d Folke Woivalin 

Finnanschef Dan E Eriksson 


