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FINÅNSUTSKOTTETS betänkande N~ 16/1952 med 
aniedning av i J ndskapsrevisorernas berättelse 
angående l~ndskapets räkenskaper och ekonomiska 

förvaltning under år 1951. 

Med anledning av ovannämnda berättelse får utskottet härmed vördsamt 

anföra följande: 
Utskottet har under behandlingen av berättelsen hört landskapsreviso

rerna Thor Österlund och Anton Häg~blom ävensom lantrådet, landskapsag
ronomen, landskapskamreraren och väc;ingeniören, 

Revisorerna ha i sin berättelse riktat särskilda anmärlmingar emot 
byggnaderna på Kastelholms kungsgård. Det har emellertid framgått, att 
såväl den nuvarande, som den f öreguende arrendatorn inte önskat någon ny 
karaktärsbyggnad på kungsgården ut::Hl ):J.ellre Velat bo l\:var i den gamla, 
Den förra karaktärsbyggnaden användes för närvarande som arbetarbostad~ 
Om dess utseende kan råda delade meningar. Särskilda uthus å kungsgården 
äro förfallna och borde rivas, i synilerhet som de inte mera ha någon an~ 
vändning. Detta har också delvis påtalats vid den ekonomiska besiktninge 
1950 men på grund av den nuvarande arrendatorns sjukdom har vidare åt~ 
gärder inte tillsvidare blivit vidtagna. 

Plantskolornas placering kunde måhända ha varit lämpligare, men har 
landskapsstyrelsen här följt landstingets beslut, som grundar sig på ex~ 
pert- utlåtandeno 

\ 
Vad beträffar anmärkningarna mot den del av landskapsförvaltningen~ 

som närmast handhaves av vägavdelningen; har det visat sig; att reviso~ 
rerna äro tillfreds med det svar la,ndskapsstyrelsen avgivit på de flesta 
punktero Utskottet har ej heller fum.1i t skäl vara att i dessa frågor ut
sätta landskapsstyrelsen för kritik då utskottet anser svaren kunna 
.godtagas. Dock kvarstå några detaljfrågor, som borde ha ordnats på ett 
annat sätto 

Utskottet emotser att landskapsstyrelsen företar undersölrning av t~k..;. 

fyllnaden i garaget i Godby och bjäDrlaget för att utröna om fyllningen 
är genomtorr och om bjälklaget ta~it skada. Skötseln av grus~roasverket 
förefaller att ha varit vårdslös - vid revisorernas besök befanns remmen 
vara fastfrusen i ett kärr under krossen och ett bensinfat innehållande 
bensin stod öppet - varför en noggrannare övervakning av skötseln emotses 
Vid tjänsteresor med landskapets bilar bör resans ändamål antecknas i 
kördagboken som medföljer vagnen,, Då inköpet av G.M •. c._ lastbilen hänför 
sig till 1952 faller detta på årets revision~ 

Det är givet, att, vägavdelningen i synnerhet under de senaste åren 
haft avsevärda svårigheter att kämpa med då det gällt anställande av 

arbetskraft för landskapets vägarbeten, Dragkampen om arbetskraften har 
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säkerligen i många fall varit hård och i vissa fall har sålunda överbetaJ 
ning måst tillgripas för att få nödvändiga arbeten verkställda, i synner. 
het under sådan säsong, då arbete i lantbruket funnits att tillgå. Då 
förhållandena på arbetsmarknaden nunera synas förbättras genom bättre .. . 
tillgång på arbetskraft och därav småningom följande minskade anspråk i 

avlöningshänseende och större möjlighet att välja arbetare, borde ett 
bättre resultat kunna nås:.- För detta ändamål är en noggrann övervakning 
av arbetena synnerligen nödvändig och som utgångspunkt härför en väl or
ganiserad fördelning av arbetsuppgifterna inom vägavdelningen det första 
villkoret. Utskottet har av landslrnpskamreraren fått den upplysningen, 
att inom landskapsstyrelsen förslag gjorts om verkstadens frigörelse frå 
vägavdelningen till en fullt självständig av delning och att detia försla 
i princip omfattas av landskapsstyrelsenQ Utskottet anser förslaget vara 
ändamålsenligt oc~ lyckligt också ur den synpunkten, att vägavdelningens 
tjänstemän i största möjliga mån bör frigöras från uppgifter, som inte 
falla inom den direkta väghållningen. Åtgärder i denna riktning ha redan · 
vidta.gits genom inrättandet av vägkassörstjänsten och överlämnandet av 
besiktningen av landskapets båtar och färjor åt bilbesiktningsmannen. Om 
ytterligare verkstadens övervakning kunde ordnas på annat sätt, skulle 
de största utom den egentliga arbetsuppgiften liggande områdena ha över
lämnats i andra händer och vägingeniör och vägmästare kunde i betydligt , 
större gra'd ägna sig åt sina viktigaste arbetsuppgift·er. Detta anser ut
skottet vara den första etappen i riktning mot en förbättring av väghåll .. 
ningen genom en bättre organisa tion och övervakning av vägarbetena. En 

smidig planläggning av vägbyggnadsarbetena för den närmaste framtiden med 

hänsyn tagen till motorfordonstrafikens snabba tillväxt under i synnerhet 
tiden sedan senaste sommar bör uppgöras för att sådana arbeten också på 
lång sikt skall visa sig fördelaktiga såväl praktiskt som inte minst 
ekonomis~t~ Särskilt avseende bör också fästas vid anskaffningen. av såda• 
na maskiner Qch hjälpmedel, som kunna vara ekonomiskt fördelaktiga för 
vårt vägväsende, samt att anskaffade maskiner komma till ändamålsenlig 
användning, så att de inte stå outnyttjade såsom fallet varit med släp
vagnen, 

På grund av Vad sålunda anförts får utskottet härmed vördsamt föreslå, 
att landskapsstyrelsen och vid densamma an

ställda samt underredogörare måtte beviljas 
ansvarsfrihet för handhavandet av räkenskaperna 
och den ekonomiska förva,ltningen år 1951. 

Marieharnn den 14 november 1952. 

På 
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finansutskottets vägnar: 

/ .-

- . 
I ärendets behandling ha ordföranden Helin, viceordföranden Bengtz. 

samt ledamöterna Häggblom, Lennart Mattsson och Andersson deltagit. 


