
1983-84 Lt - Lrev. 1982 - Fu. 

FlNANSU'l'SKOTIETS BETANKANDE nr 1/1983-84 

med anledning av Jamlskapsrcv isorernas be

rättelse över granskningen av landskapets 

räkenskaper och ekonomiska förvaltning tmder 

t1r 1982. 

Landstinget har den 9 november 1983 inbegärt finansutskottets yttrande över 

berättelsm. Utskottet har i ärendet hört lantrådet Folke Woi val in, ordföranden 

i Alands yrkesskolas direktion Klas Eklund, finanschefen Dan Eriksson, yrkes

utbildningsinspektören Gösta Helander, byråingenjören Göran Holmberg, rätts

biträdet Berndt Holmström, rektorn vid Alands yrkesskola Gw111ar Lemquist, över

ingenjören Anders Lindholm, byråchefen Jarl Lindqvist, landskapsrevisorernas 

ordförande för år 1982 Magnus Lundberg och skolinspektören Jan-Erik Akerfelt. 

Lagutskottet har i_inbegärt yttrande meddelat att utskottet ur laglighets

synpunkt intet har att påminna med anledning av revisionsberättelsen. 

Utvecklande av revisionsverksamheten 

Revisorerna berör återigen frågan om förstärkning av resurserna för revisions

arbetet och säger härvid att de vill avvakta med vidare åtgärder tills frågan 

om en internrevisor vid landskapsstyrel sen är löst. F inansutskottct anser 

att en interrevisor bör kunna ha till uppgift att utföra de utredningar som 

landskapsrevisorerna finner behövliga och vilka för övrigt är en förutsättning 

för ett effektivt revisionsarbete. Däremot vill utskottet poängtera vikten av 

att själva sekreteraruppgiften även i fortsättningen handhas av en person 

som inte har sina huvudsakliga arbetsuppgifter vid landskapsstyrelsen för att 

eventuella intressekonflikter pä så sätt skall kunna undvikas. 

I likhet med revisorerna efterlyser finansutskottet uppgifter i landskaps

styrelsen; förvaltningsberättelse om de åtgärder som vidt2gits med ~ml cdn ing 

av föregående års revisionsberättelse. Finansutskottet efterlyser dessutom 

i det här sammanhanget en muntlig redogörelse av landskapsstyrelsen i sam-

band med att förval tningsberättelsen föreläggs landstinget, Likaledes 

skulle det vara på sin plats att lan<lskapsstyrelsen vid landstingets rcmiss

behandling av revisionsberättelsen framlägger sina synpunkter pä de frågor 

som varit föremål för revisorernas uppmärksamhet. 
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KANSLIAVDELNINGEN 

Fastighetsregistret 

Frågan om ett ordnat fastighetsregister har vid flera tillfällen varit före

mål för revisorernas uppmärksamhet och så är även fallet i 1982 ärs berättelse. 

Med tanke på att första gången frågan var uppe till behandling var är 1977 

vill finansutskottet understryka vikten av att frågan får sin lösning inom 

en så snar framtid som möjligt. 

FINANSAVDELNINGEN 

Alands Penningautomatförening 

Finansutskottet har fäst särskild vikt vid den ökade finansförvaltning som 

penningautomatföreningen bedriver. Orsaken härtill är dels landskapsstyrelsens 

nya regler för finansförvaltningen och dels dm.ökade omsättningen. Vidare har 

utskottet noterat att mycket lång tid förflyter mellan den tidpunkt då 

pengarna finns disponibla hos penningautomatföreningen och till den tidpunkt 

då ansökningarna behandlas av landskapsstyrelsen samt frän dm.senare tid

punkten till dess att pengarna betalas ut. I likhet med revisorerna finner 
finansutskottet att en allmän strävan bör vara att i så stor utsträckning 
som möjligt förkorta tiden mellan att medlen finns disponibla och att de 
utbetalas,, vilket även skulle minska finansförvaltningens volym. 

NARINGSAVDELNINGEN 

Svinavelsstationen ------------------

Finansutskottet har noterat revisorernas behandling av svinavclsstationcn och 
vill i sammanhanget poängtera vikten av att ett utlåtande över driften ges 
sedan det första normala verksamhetsåret är till ända. ~1ed anledninz härav för

utsätter utskottet att landskapsstyrelsen i sin förvaltningsberättelse för 

år 1983 ger en särskild redogöre~se för verksamheten. 

Av revisionsberättelsen framgår att samarbetet mellan främst 
fack- och yrkesskolorna, utbildningsavdelningen och 



arbetsfönnedlingsbyrån i frägor som gäller yrkesutbildningen skulle kunna 

förbättras avsevärt, Finansutskottet har ägnat särskild uppmärksamhet åt 

denna fråga och kommit fram till att samordningsuppgiftcn hör 1 ~iggas p{l ett 

sii 1·ski1 t organ och dii i första hand på ett redan befintligt organ so111 tex. 

yrkesutbildningsrådet. Efter att Kommitten för sysselsättningsfrämjande 

utbildning hade avgivit sitt betänkande år 1978 fick rådet sina nuvarande 

arbetsuppgifter. Det innebär att rådet, förutom de uppgifter varom före

skrivs i ett reglemente från den 16 februari 1978, temporärt skall 

handha de uppgifter som enligt 4 § landskapslagen om sysselsättningsfrämjande 

utbildning (28/77) ankommer på en "räclgivancle delegation för yrkeskursärenclen". 

Eftersom det till kommittens uppgifter enligt reglementet bl.a. hör att 

'11fanern., utveckla och koordinera yrkcsutbj ldningcn i Linds kapet" anser f j n;ms
utskottet det ligga inom kommittens kompetensområde att handh<~ dylika samarhets

uppgifter. I sammanh~mget kan ocks[1 konstateras att lagberedningen fått till 

uppgift. att "utarbeta nödiga förslag till lagstiftning och lagändringar 

rörande sammanslagning av yrkesutbildningsrådet, och delegationen för yrkes

kursärenden" och i samband hänned kunde de av utskottet här föreslagna upp

gifterna beaktas och särskilt poängteras. 

TRAFIKAVDELNINGEN 

Vid tidpunkten för avgivandet av revisionsberättelsen förelåg inte den ut

Tedning över arbetstidsredovisningen pa landskapets färjor varom landskapssty

relsen fattat beslut. Finansutskottet har dock haft möjlighet att ta del av 

utredningen och hi:iruid kunnat konstatera att det systern som för närvarande 

tillämpas är otillfredsställande, men att det är föremål för åtgärder 

som utskottet förutsätter att leder till en ur 3Jla synpunkter acceptabel 

]ösning. 

Utskottet.har noterat revisorernas påpekande om den osäkerhet beträffande rätts

läget i samband med anbudsförfarande och kontraktsskrivande som uppenbarligen 

ril<ler och vill i sannnanhanget särskilt understryka vikten av att åtgärder vid-

tas så att fullständig kännedom bäclc om bestämmelsernas giltighet och inne-

håll erhälls. 
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Me<l hänvisning till det anförda samt revisrnrernas yttrande får utskottet 

vördsamt föreslå 

att Landstinget mätte bevilja landskaps

styrelscn ansvarsfrihet för finansårct 1982. 

Mariehamn den 22 november 1983. 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 

ordförande 

Elisabeth Nuuclcr 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Roger Jansson, ledamöt. 

Lundberg, Söderlund och Tuominen samt ersättaren ~1attsson. 


