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13/1963.

FINANSUTSKOTTET S betänkande N2 l3/l963 med
anledning av landskapsrevisorernas berättelse
över granskningen av landskapets räkenskaper
och ekonomiska förvaltning under år 1962.

Med anledning av ovannämnda berättelse, varöver Landstinget inbegärt
utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört landskapsrevisorerna Thor Österlund, Harry Olofsson och Martin Isaksson samt vid ett
gemensamt sammanträde med Landstingets lagutskott behandlat med landskapsrevisionen sammanhängande frågor, vördsamt anföra följande:
Beträfflande utvecklandet av landskapsrevisionen hänvisar utskottet
till vad som anfördes i utskottets betänkande

m 8/1963

med anledning av

Ålands landskapsstyrelses framställning till Å_lands landsting med förslag till ordinarie inkomst- och utgiftsstat för landskapet Å. land under
år 1964.
Utskottet anser berättelsen i dess nya utformning vara mera överskådlig än tidigare varjämte de i berättelsen ingående detaljuppgifterna
jämte kommentarer äro kkarläggande i väsentliga frågor.
:Med anledning av de uppgifter utskottet i berättelsen och utanför den- samma inhämtat om detaljgranskningen av landskapets utgifter inom landskapsstyrelsens kamreraravdelning, vill utskottet omfatta det av revisorerna till landskapsstyrelsen gjorda förslaget om anställande av ytter
ligare en tjänsteman på kamreraravdelningen med intern kontroll som en
huvuduppgift. Det synes utskottet icke vara ändamålsenligt att landskapskamreraren, som under en betydande del av året borde få ägna sig
möjligast ostört åt budgetberedning och andra frågor av principiell natur, samtidigt skall vara ansvarig för detaljgranskningen av varje enskild utgiftspost.
I berättelsen har jämväl intagits en redogörelse för de utgifter,
som i avräkningen för år 1961 ställdes utom kolumn. Bland dessa utgifter har utskottet observerat utgifterna under 9 Ht. 1:3 Utg ifter för
~ landsdelegationen

196.120 mk. Då principen för landskapets deltagande
i utgifterna för Ålandsdelegationen är fastslagen i 29 § 2 mom. självstyrelselagen, borde dessa utgifter enligt utskottets åsikt direkt påföras ett anslag i inkomst- och utgiftsstaten för landskapets enskilda
medel. Det torde icke stöta på praktiska svårigheter att antingen vid
öv ersändandet av räkningarna i dem införa uppgift om, huruvida vid sammanträdena behandlats ärenden hörande till den skattefinansiella utjämningen, eller vid år ets slut översända en specifikation i detta avseende över Ålandsdelegationens sammanträden under året. Utskottet emotser, att landskapsstyrelsen underhandlar med Ålandsdelegationen om över-

'870
-2g å ng till ett annat förfarande i ovannämnt syfte. Om landskapsstyrelsen
anser, att dessa ut g ifter icke kunna p å föras anslaget F. VII:2 "För utgifter i . ·samband med d.en skattefinansiella u1; j ämningen", bor a ep_ försla g
till tilläggsbudget för landskapets enskilda medel upptagas ett speciellt anslag för ändamålet.
I övrigt föranleder revisionsberättelsen icke anmärkning från utskottets sida.
Utskottet har i samband med detta ärend e jämväl tagit del av landskapets ordinarie bokslut för år 1962 och bokslutet för

~andsk~p~ts

en-

skilda medel för samma å r vilka fogats vid lantrådets berättelse för i'frågavarande förvaltning s å r. Boksluten giva enligt utskottets åsikt icke anledning till anmärkningar.
Med hänvisning till det ovan anförda får

utskot~et
.,

vördsamt föreslå,

att Landstinget måtte bevilja landskapsstyrelsen och vid densamma anställda samt landskapsstyrelsen underlydande redogörare ansvars- ·
frihet för handhavandet av räkenskaperna och
den ekonomiska förvaltningen under år 1962.
Mariehamn, den 9 december 19 63 •
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Närvarande i utskottet ; ordföranden Lennart Mattsson, viceordföranden Evald Häggblom (delvis), ledamöterna Eliasson , Gunnar Häggblom och Leandersson samt suppleanten Förbom

(delvis).

