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FINAJ\JSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 11/1982-83 med 

anledning av landskapsrevisorernas berättelse 

över granskningen av landskapets räkenskaper 

och ekonomiska förvaltning under år 1981. 

Landstinget har inbegärt finansutskottets utlåtande över ovannänmda berättelse. 

Utskottet har i ärendet hört lantrådet Folke Woivalin, landskapsrevisorernas 

ordförande för 1981, Max Siren, näringschefen Tor Mattsson, landskapsagro

nornen Göthe Larpes och polischefen Björn Andersson. Lagutskottet har i inbegärt 

yttrande meddelat att utskottet ur laglighetssy:npunkt intet har att pttminna 

med anledning av revisionsberättelsen. Utskottet har vid ärendets beredning 

besökt landskapsgårdarna Vestergårds kronofogdeboställe i Tosarby och 
Bomarsunds gård. 

Utvecklande av revisionsverksamheten. 

Revisorerna har i berättelsen ånyo berört behovet av en förstärkning av re

surserna för revisionsarbetet. Revisorerna efterlyser framförallt ökade 111öj lig

heter att föranstalta egna utredningar, vilket skulle kräva en förstärkning 

av tjänstemannasidan. 

Utskottet delar principiellt revisorernas inställning att revisionsarbetet 

bör förstiirkas, men kan dock inte i detta skede förorda att en ny hef<tttning 

bildas för ändamålet. Man hör först avvakta vilken betydelse landskapsstyrel

sens förstärkning av den interna revisionen får för landskapsrevisionen. Ut

skottet anser dock att revisorerna genom att ha gemensam sekreterare med 

finansutskottet skulle få en ökad kapacitet att utföra utredningar, vilket 

bör beaktas. En total genomgång av landskapsförvaltningen hör kunna ske inom 

en tidsrymd på 4 - 5 år mot nuvarande ca. 10 år. 

Utskottet omfattar revisorernas förslag till ändrad behandling av revisions

bcrä ttelsen. Denna skulle gå ut pil att landslrnpsstyrelsen ges möjlighet att 

inkomma med redogörelse till landstinget efter att landstinget mottagit 

revisorernas berättelse. Vidare vore 1et lämpligt' att en av revisorerna 

är landstingsledarnot. Utskottet hemställer därför att erforderliga åtgärder 

vidtas för sådana ändringar. 

UTBILDNINGSAVDELNINGEN 

Utskottet vill understryka det som revisorenrn antecknat om hemslöjdsav-
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dc1ningen vid Alan<ls folkhögskola. Undervisningen vid R.vdelningen hör mål

medvetet ta sikte på att vara en grund för utvecklingen av hemslöjden i 

landskapet. Den utvärdering och planering som revisorerna efterlyst bör 

tillsammans med en översyn av gällande lagstiftning på området komma ti11 

stånd. För att hemslöjden i landskapet skall bli det näringsfång det 

skulle ha förutsättningar för, bör en ändamålsenlig planering även av 

undervisningen utföras. 

Näringsavdelningen. 

Utskottet har efter hörande av sakkunniga bildat sig den uppfattningen citt 

om antalet varuslag som berättigar ti_ll transportstöd utökas, vilket 

utskottet förväntar sig, är nuvarande utbetalningssystem knappast 

ändamålsenligt. Kontrollen ~tt transportstödet kommer konsumenterna till 

god~ skulle bli ytterst arbetsdryg om utbetalningen fortsättningsvis skulle 
1 

ske;minuthandelsskedet. Det är väsentligt att det system som används 

mcdgeratt <len erforderliga kontrollen sker 9å färre ställen. Det vore av den 

anledningen motiverat att rikta transportstödet till ett tidigare skede 

i distributionskedj an d. v. s. ti 11 partihandels- eller transportskedet. 

För att bevaka att stödet kommer konsumenterna till godo skulle mutningar 

med hjälp av konsumentpris index utföras. Utskottet vill dock inte, i av

vaktan på att landskapsstyrelsen utvärderar nuvarande system, ta slutgiltig 

ställning till frågan. 

Utskottet vill w1derstryka revisorernas påpekanden i frf1ga om förvaltningen 

av turismen. I .lo/DllerhEt bör en utvärdering av effekten av byråns marknads

föringskampanjer utföras. 

ENSKILDA MEDEL 

Landskapets arrendegårdar 

Uts~ottet, som på ort och ställe sett Bomarsunds gård och Vestergård krono-
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fogcleboställe, anser att sticket på nänmda gårdsmiljöer inte är 

tillfredsställande. Det är lan<lskc.psstyrelsens ansvar att se till att arrende

kontrakten innehflller bestämmelser som ålägger arrendatorerna att hålla 

arrendegårdarna och deras byggnader i ordning, c11cr att :m11;irs sjti1v svara 

för den erforderliga uppsnyggningen. 

Med hänvisning till det anförda samt revisorernas yttrande får utskottet 

vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte bevilja landskapsstyrelsen 

ansvn rsfrihct för fi nansåret 1981. 

Mnriehamn den 13 januari 1982. 

På finansutskottets v~ignar: 

Rolf Carlson 

ordförande Dag Boman 

sekreterare 

Närvaran<lc i utskottet: ordf. R:Carlsson, V.ordf. R.Sö<lerhmd, ledamöt. 

E.Jansson, B.Sundback och T.Söderlund. 


