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FI NANSUTSKOTTETS betänka nde

m 19/1956

med anledning av landskapsrevisorernas berättels ~ till Ålands landsting angående ve~k
~. ;t.9Ll9 5.~
ställd granskning av land~kapets räkenskaper
och bokslut för år 1955.
Med anledning ~v ovannämnda b2r ~ ttelse har utskottet hört sifferrevisorerna, direktö:r 1rore IL n;::2L1 och stadskamrer Åke Bamberg samt
sysslomannen vid Ål.ands centralsjuJrhus. Vidare har utskottet inhämta\
preliminära up:pgif'te;r om avräkningsresul tatet för 195'5 samt tagit
del av huvuddragen, i den aiv skolstyrelsen avgivna inspektionsberätt elsen angående Ålands 1yceum.
Utskottet uttrycksr sin tillfr~dsställelse över att landskapsstyrelsen fuch dess underredoviaare liksom tidigare handhaft r ä kenskaperna med omsorg oc ~ strävat till att hålla utgifterna inom den av kor..i.P ensationsbestämmelserna angivna l"amen~
De saknade telefcnkvittQna vid oentralsjuknuset har av utskottet
ägnats speciell uppmärksamhet. Utskottet har vid sin utredning funnit~
att anledning till misstankar om någon form av underslev icke förefinnes, meh bör bristen betecknas som beroende på allvarligt slarv.
En bättre kontroll av ~nderordnade hade förmodligen f ö~hindrat eller
åtminstone delvis förhindrat uppkomsten av en dylik lucka i verifikaten. Enligt Vad utskottet inhämtat torde upprepande icke kunna befa ra s . Utskottet måste i detta sammanhang beklaga, att verifikaten
till 1955 å~s bokföring under tiden för höstsessionen förvarats i
Helsingfors hos Alandmielegationen, varför utskottet icke .kunnat
taga del av dessa .
Enligt uppgift av landskc.:;_)E'.:.:.... LJ.1"er:iren har anbud införskaffats -på
ett nytt kassaskåp och ett arkivskåp till landskapsstyrels.e ns kassa ,
va rför landskapsrevisorernas anmärkning i detta avseende redan föranlett vidtagande av åtgärd.
]oksluteto
De fall , där inkomsterna icke up:pgått till beräknade belopp, .äro
fö r klarliga och föranleda på den grund icke anmärkning. överskridna
f as ta a nslag förekomma i så få f a ll · oqh till så ringa belopp, samra:: nl agt mk 4 ~ 985 ~ att utskottet icke anser skäl till klander i detta :.':seende förefinnas. Utskottet uttalar sin tillfredsställelse med ett
landskapsrevisorerna i samband med revisionen besöka några av landskapets inrättninga r och egendomar va rje år.
På grund av det ovan anförda f år .utskottet vördsamt föreslå ,
a tt 1.Bndstinget måtte bevilja landskapssty-
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-2relsen och densamma underlydande redogörare
ansvarsfrihet för handhavandet av räkenskaperna och den ekonomiska förvaltningen under
år 1955
Mariehamn, den 29 november 1956.
På !inansuts:rnttets vägnar:
fJ

1i

Ma~sson

Närvarande i utskottet; or.d föranden Lennart
samt ledc.möterna Andersson, Clemes, Evald Häggblom och Gunnar Ifåggblom.
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