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FINANSUTSKOTTETS betänkande m 14/1964 med 
anledning av landskapsrBvisorernas berättelse 
till Ålands landsting över granskningen av land
skapets räkenskaper och ekonomiska förvaltning 
under år 1963. 

Med anledning av ovannämnda berättelse, varöver Landstinget inbegärt 
utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört landskapsreviso
rerna och hållit ett gemensamt sammanträde med lagutskottet, härmed vörd-
samt anföra följande: 

För att undvika den kritik, som landskapets vägbyggen ofta blir ut
satta för eller för att möjliggöra vederläggandet av kritiken, anser ut
skottet det vara påkallat, att noggranna syneprotokoll över slutsynen 
på vägbyggena uppgöras. De extra arbeten 1 som ofta tillkomma i samband 
med vt:igbyggen, böra liksom de tilläggskost-n~ä.erT som sammanhänga med dem, 
f~stställas av landskapsstyrelsen. 

Säkerheten för uppfyllandet av AB Skä~gårdsff:irjans avtal med landska
pet föreligger nu i form av personlig borgen. Utskottet anser sådan sä
kerhet icke vara lämplig utan borde densamma utbytas mot bankgaranti. 

Landskapets borgesförbindelser borde för övrigt f'örtecknas så att 
nödig överskådlighet kan erhållas. Likaså borde landskapets fastigheter 
och annan fasta egendom bokföras i ett för ändamålet lämpligt register, 
i vilket jämväl borde antecknas, av vilken art ifrågavarande egendom är . 
Den genom nya självstyrelselagen övertagna fasta egendomen har på land
skapsstyrelsens initiativ inventerats av lantmäteriingeniören Bertel 
Fagerlund, men uppgifterna om övriga fastigheter i landskapets ägQhar 
icke sammanförts i förteckning eller register. 

Utskottet har jämväl tagit del av forstrådet E. Malmströms den 9 no
vember 1964 avgivna utlåtande om skogshushållningen i landskapets skogar 
under perioden 1960-1964 och funni t. , att skötseln av landskapets skogar 
·icke påkallar· ahpiärkhing från ut skottets sida. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå, 
att Landstinget måtte bevilja landskapsstyrel

sen och vid densamma anställda samt landskapssty
relsen underlydande redogörare ansvarsfrihet för 
handhavandet av räkenskaperna och den Ekonomiska 

förvaltningen under år 1963 . 
Mariehamn1 den 18 december 964. 
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Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart M sson, viceordföranden 
Evald Häggblom samt ledamöterna Gunnar Häggblom, eandersson och Lindfors. 


