
1986-87 L t - Ls medd. nr 3 - Fu 

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 22/1986-87 angående landskapssty

relsens meddelande till landstinget 

med anledning av landskapsrevisorer

nas berättelse över granskning av 

landskapets räkenskaper och ekono

miska förvaltning under är 1985. 

Landstinget har den 8 maj 1987 inbegärt finansutskottets yttrande över meddelan

det. Utskottet, som i ärendet hört avdelningschefen för näringsavdelningen Olof 

Erland, byråingenjören Göran Holmberg och landskapsstyrelseledamoten Lars Por

ko, får med anledning härav anföra följande. 

Allmänt 

Finansutskottet har tidigare (Fu bet.nr 7/1986-87) påpekat att landskapsstyrelsens 

ställningstaganden beträffande de av revisorerna gjorda påpekandena borde uppgö

ras så tidigt att de kan föreligga redan vid revisionsberättelsens behandling. Detta 

kunde lämpligen tillgå så att landskapsstyrelsen i samband med behandlingen av 

revisionsberättelsen i landstinget avger en redogörelse över redan vidtagna åtgär

der, eventuella planerade åtgärder och andra förklaringar. Det är därför med 

tillfredsställelse finansutskottet nu noterar landskapsstyrelsens avsikt att till 

landstinget avlämna en redogörelse över revisionsberättelsen för är l 986 i ett så 

tidigt skede att det möjliggör en samtidig behandling. 

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRADE 

Uepfölining av stöd till näringslivet 

Utskottet har tidigare framhållit vikten av en effektiv kontroll och har ansett att 

landskapsstyrelsen bör prioritera denna verksamhet. I meddelandet nämns att nya 

principer för handläggningen av produktionsärenden införts och att detta i sig 

medför en bättre kontroll av att stöden används för avsett ändamål. 

Finansutskottet vill dock än en gång understryka vikten av att uppföljningen 

fungerar på ett effektivt sätt. Särskilt bör tillses att kontrollen blir systematisk så 

att allmänhetens förtroende för landskapsförvaltningen kan upprätthållas. I det här 

sammanhanget finns det dock skäl att påpeka att kontrollen och med anledning 

därav vidtagna åtgärder inte får utföras på ett sådant sätt att den enskildes 

rättssäkerhet äventyras. 
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Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 10 september 1987 

att Landstinget beslutar bringa betän

kandet till landskapsstyrelsens känne

dom. 

På finansutskottets vägnar: · 

Roger Jansson 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Roger Jansson, vice

ordföranden Olof Jansson samt ledamöterna Lundberg, Sundblom och Tuominen. 


