meddela

r

3

LANDSKAPSSTYRELSENS

MEDDELANDE

med anledning av landskapsrevisorerna.s
berättelse
öve
granskning av landskapets räkenskaper och ekonomiska f6rvaltni
under år 1985.
apsstyrelsen
relägger härmed landstinget ett meddelande
nl dning av landska revisorernas berättelse f5r år 1985.
NT

kapsstyrelsen har noterat önskemålet att landskapsstyrelsens
llningstaganden
med
an1edning
av
landskapsrevisorernas
anden skulle föreligga redan vid landstingets behandling av
ttelsen. Landskapss relsen ämnar därför avlämna en redog6rtill landstinget över revisionsberättelsen för år 1986 i ett
t skede som kan möjliggöra avsedd behandlingsordning.

I

ls

relsen har för avsikt att återkomma med en redog5rBver vidtagna åtgärder i f5rvaltningsberättelsen.
SLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
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samband med handläggning av vissa lån- och bidragsärenden och
s rskilt vid uppföljning av dessa har det förekommit anledning
att återkräva lånet respektive bidraget. I vissa av dessa fall
bar
t t.o.m.funnits anledning att misstänka att vilseledande
ifter legat till grund för utbetalning av lån och bidrag.
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0dskapsstyrelsen har ännu inte kunnat ta ställning till revisorernas påpekande angående utformningen av budgetuppställning
h bokslut
för enskilda medel då varken av berättelsen eller
11nder granskningen framkommit vilka olägenheter som anses råda.
träffande omfattningen av utgiftsresterna konstaterar landskapsstyrelsen
att trots en ökning vid senaste bokslut har
r xis för vad som upptas som utgiftsrest skärpts under de
enaste åren. Det kan dock påpekas att en stor del av utgiftssterna består av beviljade lån och bidrag där stödet utbetalas
1 efterskott eller i
takt med att en investering förverkligas. Då
mottagaren bör tillförsäkras en skälig tid för förverkligandet
för detta att det beviljade stödet inte kan utbetalas under
finansåret. Som exempel kan nämnas moment 23 21 83 Bostadslån där
de nya utgiftsresterna i
1985 års bokslut steg till 4.880.250
mark. Landskapsstyrelsen avser att ägna frågan fortsatt uppmärksamhet.
Alands penningautornatförening.
Landskapsstyrelsen anser i motsats till revisorerna att utlåningsräntan för lånen ur penningautornatmedel i princip bör vara
roende av förändringar i grundräntan. Landskapsstyrelsen anser
tt det för låntagarna är till fördel att kostnaderna för lånen
i
te fluktuerar utan är helt förutsägbara. Ränteklausulerna i
s uldebreven är dock utformade så att förändringar av räntefoten
n göras om räntan blir oskälig.
För lånen av mera allmänfinansierande karaktär, d.v.s. lånen till
Alands folkhälsoförbund och enskilda medel, har tillsvidare
tillämpats en ränteklausul som gör räntan beroende av f6rändringar i Finlands Banks grundränta.
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skapsstyrelsen avvaktar i denna fråga landstingets beslut
ående fördelningsprinciperna för penningautomatmedel i samband
med behandlingen av första tillägget till enskilda årsstaten för
r 1987.

Eftersom fördelningen av penningautomatmedel, förutom av budgetslut, är beroende av penningautomatföreningens avkastning och
äkerhet därmed måste anses råda beträffande kommande års
intäkter är det inte ändamålsenligt att utge bindande förhandssked. Däremot kan det i vissa särskilda fall vara till fördel
med ett yttrande över om ett projekt är av sådan karaktär att
nningautomatmedel kan utgå.
~~)männa

finansierj.ngsstöd till kommunerna.
Landskapsstyrelsen har uppfattat revisorernas skrivning så att
g underna för prövningen bör ses över och att finansieringsstödens kostnadsutjämnande betydelse beaktas. Landskapsstyrelsen har
id fördelningen av finansieringsstöden ur 1986 års budgetmedel
eftersträvat en förändring i enlighet med revisorernas önskemål.
Landskapsstyrelsen instämmer i att det är till fördel om finansieringsstöden kan utbetalas under det aktuella budgetåren.
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

____bands centralsjukhus.
Den av landskapsrevisorernas efterlysta totalplanen för sanering
av byggnaderna på sjukhusområdet är påbörjad. Byggnads- och
brandskyddsbyrån gjorde våren 1986 på begäran ett förslag till
renovering av de äldre läkarvillorna. En totalplan över hur och
for vilka ändamål byggnaderna bäst saneras kräver dock en
ngående inventering av byggnaderna samt en målsättningsdisussion, som även påbörjats. Byggnads- och brandskyddsbyrån är
f
närvarande belastad med många andra projekt och har därför ej
haft möjlighet att avsätta erforderlig tid, eftersom planerings~
uppdraget fordrar en relativt stor arbetsinsats. Sjukhusledningen
r därför som en första åtgärd vänt sig till sjukhusförbundet
med begäran om konsulthjälp för en noggrann kartläggning av
oven och förslag till disposition av tillgängliga utrymmen.
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Landskapsstyrelsen har beträffande den fortsatta handläggningen
inbegärt yttrande från landstingets presidium.
UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Kastelholms fornminnesområde.
=-Landskapsrevisorerna berör bl.a. ett byte av arkitekter f5r den
s,k. norra flygeln vid Kastelholms slott i revisionsberättelsen.
Huvudarkitekt för projektet har sedan projektet inleddes varit
arkitektbyrå A-konsult i Helsingfors. Museiverket och landskapsstyrelsen enades år 1979 om en restaureringsplan för slottet.
Under år 1984 utforskades nordflygeln såväl byggnadshistoriskt
som arkeologiskt. De nya r8n utforskningen av nordflygeln gav
ändrade utgångspunkten för rumsdispositionen. Landskapsstyrelsens
åtgärder i samband med detta innehöll dock inte byte av arkitek~
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ter. Landskapsstyrelsen har dock efter detta den 28 april 1987
beslutat inleda kontraktsförhandliongar med en lokal arkitekt för
den fortsatta planeringen av Kastelholms och Bomarsunds forn~
minnesområden exklusive Kastelholms slott. Landskapsstyrelsen har
även beslutat inleda kontraktsförhandlingar med lokala företag om
konstruktions~ och VVS-planering för
ifråga om fornminnesområden
exklusive slottets nordflygel, östflygel, stora borggården och
tornet.
Beträffande möjligheten att etappvis 8ppna slottet för allmän~
heten ingår detta i landskapsstyrelsens planer, dock på villkor
att slutförandet av slottets restaurering ej fördröjs och att den
publika säkerheten ej åsidosätts.
Arrendeavtal
Landskapsrevisorerna berör i sin berättelse oklarheter i förhåll~
andet mellan landskapet och
arrendetagaren beträffande ett
arrendeavtal gällande Jan Karlsgårdens värdshus och delar av
Kastelholms fornminnesområde. Landskapsstyrelsen konstaterar att
frågan om
gästhamnens utbyggnad, frågan om arrendetagarens
skyldighet att övernatta i området samt frågan om landskapets

ighet att i Vita BjBrn upplåta rum f6r denna 6vernattning
r lösts i ett tilläggsavtal. Parterna har vidare överenskommit
om att fortsätta förhandlingarna om återstående detaljer i
a rendeavtalet jämte till avtalet hörande protokoll.
~la n g_§L~sj§J2.rts Il!~_§ e u lTl.!..

träffande Alands sjöfartsmuseums ekonomi konstaterar

landskaps~

att
sjöfartsmuseistiftelsens representantskap vid
u
rande av museets budget för 1987 har tagit hänsyn till det
ekonomiska läget.
styrelsen

NGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
h~q~sstyrelsens

principer

för

handläggning

av~oduktio~s=

stödsärenden.
Landskapsstyrelsen avser beträffande de olika låneformerna utreda
olika alternativen
sökandena.

de

och

därefter utge direktiv för bidrags-

Landskapsrevisorerna berör också beviljandet av investeringsbiårag enligt en högre eller en lägre procentsats för nyinveste~
ringar. Punkt 6 i de av landskapsstyrelsen den 26 augusti 1986

antagna allmänna principerna bör dock tolkas så att vid bevil~
jandet av produktionsstöd kan även redan existerande företag för
motiverade investeringar i en ny verksamhetsgren erhålla en högre
eller den högsta procentsatsen bl.a. beroende på om investeringen
medfBr nya arbetsplatser eller inte.
QeE~öljning

av stöd till näringslivet.
tjänsterna på näringsavdelningens allmänna byrå under kortare
och längre perioder inte varit besatta med ordinarie personal kan
bl.a. uppföljningen av stöden till näringslivet blivit lidande.
kapsstyrelsen har emellertid i
samband med beslutet om nya

principer för handläggning av produktionsstödsärenden den 26
augusti 1986 även infört nya regler vad beträffar redovisningen
av nämnda stöd. Den genomförda förändringen medför i sig en
ttre kontroll på att stöden används för avsett ändamål.
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Betr§ffande Ålands självstyrelses 60-års jubileumsfond kommer
l ndskapsstyrelsen snarast att ta ställning till huruvida medel
skall överföras till fonden eller inte. Under de senaste åren har
i
landskapsbudgeten upptagits betydande summor för industrins
forsknings- och produktutvecklingsverksamhet och för produktut-vecklingslån som delvis har samma syfte som jubileumsfonden,

varför behovet av fonden inte längre är lika uttalat.
TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
~~trörelserna

Eå landskapets färjor.

ingen privatperson visat intresse att hyra kioskrörelsen på rns

ar och

då de beräkningar som gjorts inte visat möjlighet till
1 sam drift har landskapsstyrelsen beslutat avsluta kioskrörelsen på rns Kökar och ersätta rörelsen med automatservice. På
linjen skulle enligt samma beslut bedrivas kioskrörelse under
tiden 1.6.-31.8. då ms Kökar ersättes på färjlinjen av annan
färja.
Ingen privatperson har heller visat intresse att hyra kioskrörelsen på ms Gudingen. Med beaktande av den långa rutt som ms
Gudingen trafikerar är det landskapsstyrelsens målsättning att
bibehålla

rörelsen

med

förbättrat

rörelseresultat

landskapsstyrelsen omfattade rationaliseringsåtgärder.

Marieharnn, den 4 maj 1987.
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Folke Woivalin
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