30
1977-78 Lt - Lrev. 1976 -Fu.
FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 1/1977-78 med
anledning av landskapsrevisorernas berättelse
över granskningen av landskapets räkenskaper
och ekonomiska förvaltning under år 1976.
Landstinget har inbegärt finansutskottets utlåtande över ovannämnda berättelse. Utskottet, som i ärendet inhämtat utlåtande av lagutskottet samt
hört lantrådet Alarik Häggblom och av landskapsrevisoerna för 1976, ordföranden Bjarne Olofsson och medlemmen Curt Carlsson, får anföra följande:
}\rendenas handläggning och föredragning samt expediering.
Beträffande registreringen av ärenden har revisorerna för perioden 1972-75
noterat ett antal ärenden, som ännu vid 1976 års utgång icke antecknats
såsom avslutade.
Från landskapsstyrelsens sida framhålles, att flertalet av dessa ärenden
torde ha avgjorts, oaktat anteckning därom av olika orsaker uteblivit i
registret, Landskapsstyrelsen avser att vidta ändring i rutinerna för ärendenas handläggning för att eliminera de påtalade omständigheterna.
Ekonomisk och fysisk långtidsplanering.
Landskapsrevisorerna har i revisionsberättelsen påtalat vissa brister i
fråga om samordningen av arbetet mellan olika organ som sysslar med långtidsplanering liksom i fråga om kontakterna mellan landskapsstyrelsen och
planeringsorganen.
Planeringsrådet och ekonomiska rådet är i huvudsak planerande och rådgivande organ underställda landskapsstyrelsen men sidoordnade den egentliga
verkställande sektorn inom centrala ämbetsverket.
Planeringsorganens
ställning i organisatoriskt hänseende samt samordning§frågorna synes
fordra aktiva åtgärder från landskapsstyrelsens sida för att resultatet av planeringsverksamheten ändamålsenligt skall kunna tillgodogöras inom förvaltningen och i andra sammanhang.
Enligt utskottets uppfattning bör man sträva till att det omfattande och betydelsefulla utredningsarbetet som utförs inom planeringsorganen skall få konkret användning och närmare anknytning till de verkställande och beslutande organens arbete. Därvid förutsättes att landskapsstyrelsen t.ex:. då planeringens verksamhetsplaner fastställes utfärdar
erforderliga direktiv både ifråga om samordningen och arbetsuppgifterna.
Likaså borde planeringsorganens utredningar och förslag av principiell
betydelse i högre grad än hittills följas upp och genom landskapsstyrel-
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sens försorg föras till diskussion inom landstinget och andra berörda
politiska instanser . eUtskottet anser att en allmän debatt är en naturlig
del av planeringen och av vikt även för det fortsatta arbetet. Utskottet
efterlyser även den i planeringslagen förutsatta förordningen.
Informationsfrågor .
Utskottet har noterat revisorernas påpekande om problemen med det i huvudsak finskspråkiga material som tillhandahålles från riksmyndigheterna .
Landskapsmyndigheterna har i olika sammanhang uppmärksamgjort vederbörande
riksinstanser på frågans principiella och praktiska innebörd för självstyrelsemyndigheterna . I vissa sammanhang har noterats förbättringar men i
allmänhet kommer svenskspråkigt material alltför sent . Frågan gäller inte
enbart landskapsmyndigheterna utan också näringslivet och andra sektorer
inom det åländska samhället . Frågans bärvidd är enligt utskottets uppfattning
av den storleksordning och ingriper i så många delar av det åländska samhället att den rör lan~skapets författningsenli~m rättigheter och därför
borde aktualiseras inom landskapsstyrelsen och självstyrelsepolitiska nämnden .
Lagutskottet har i inbegärt yttrande meddelat, att utskottet, som ur
laglighetssynpunkt granskat revisorernas berättelse, intet har att påminna med anledning av granskningen .
Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå
att landskapsstyrelsen och
övriga redovisningsskyldiga måtte beviljas ansvarsfrihet för handhavandet av räkenskaperna och den
ekonomiska förvaltningen under år 1976 .
Mariehamn den 9 december 1977 .
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Närvarande i utskottet:ordföranden Mattsson, viceordföranden Wiklöf och
ledamöterna Torvald Söderlund,Rodmar Söderlund och Olof Jansson.

