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rilTJ1_~-~-SUTSKOTTETS betä nkande nr 4/1970- 71 

Lanc}skapsrevisorer

nas berä ttelse f ör 

med anle dning av l andskapsrevisorernas berä t- 1 

telse över granskningen av landskapets r ä-

år 1969 . kenskaper och ekonomiska förvaltning under 

å r 1969 . 
Med a:1~ ledning av ovannämnda berä ttelse 1 varöver Landstinget inbe

gärt utskottets utlå tande, får utskottet 1 som i ärendet hört land

skapsrevisorerna Erik Rask, Thor-Alf Elia sson och Gustav Mattsson 

samt revisorernas nuvarande sekreterare Bjarne Olofsson, vördsamt an

föra följande: 
Av:r,:SU.rni ngen f9r år 1968. 
l"Jandskapsrevisorerna kons ta te r a r att 151. 955, 13 mark ställts utom 

kolwm1 utöver landskapets andel i kostnaderna för de av Landstinget 

utsedda medlemma rna i Ålandsdel egationen. Utskottet finner att vissa 

av de i cke kompensera de utgifterna ä r av sådan natur , att en noggrann 
utredning hade kunnat förhindra e tt felaktigt beslut . Beträffande Ma

riehc:mms barnherJ och Ålands husmodersskolas t i llbyggnad borde nödiga 
uppgifter sålunda ha införskaffa ts beträffande i riket tilläillpad praxi s • 

. Samma anmärkning kan också gälla det i storleksordning tredje beloppe t 9 

kostna derna f ör Ålands sjöfartslä roverks 100-årsjubileum. I de fall 
bidrag för avlöning av tjänsteilltin del vis :stä llts utom kolumn kan rät 

tels e ske för senare år så a tt något belopp av denna anledning icke 

mera behöver ställas utom kolmm. 
Överak:rj_,dna förslagsansl ag. 

Förslagsanslag har överskridits i 49 fall. Ehuru detta kan anses 
berättiga t då ifrågavarande ansla g angivits som förslagsanslag, an s er 
utskotte t a tt de av landskapsrev i s orerna förtecknade sex fallen hade 

kunnat undvika s gen om tilläg gsbudgetering. Landstingets bevillnings
r ä tt kunde bli helt illusorisk om f örslagsansla g skulle utnyttjas obe
gränsat . 

. . 
:Lagstiftningen om landskapets f inansförvaltning. 

Lags t i ftning s arbetet rned l an dsk up ets förvru tningsreform har n1J for t 
skridi t så l ångt .att den för ändamålet tillsa tta kommitten givit sitt 
be tänkai."1c1e i juni detta å r. Enl igt uppgift avser landskapsstyrelsen 

a tt överl ämna en på kor.o.mi tteförsl :J,get grund a d framställning till Lands
tinge ts vintersession. Då flera av de grundläggande be stämmelserna om 

landskape t s finansförvaltning ingår i detta lagstift-.11ingskomplex , tor

de ett f örslag till landskapsla g om finansförvaltningen inte kunna fram
l äggas f örrän l andstin get tagit s t ä llning till förslaget till ny lag 
om landskap sförval tningen •. 
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Instruktioner för tjänstemän _ ott9h befattrt~nksnav:a~~' 

Q 

Såväl revisorerna som utskottet har tidigare ~f .. t efilyst·" ins_truktio-

ner f ör vissa tjänstemän, som ·helt saknar sådan, och fornye i~re- av 

föråldrade instruktioner. U:tskottet upprepar att dessa ~nmark11f rtg~i' 
borde beaktas av la:ndskapsstyrelsen. -r synnerhet är det av vikt att 

inst,ruktioner antagas för sådana tjänstemän, som gemensarrf:; handhar ett 

visst komplex av ä renden, såsom de båda kamrerarna och de båda väg

ingenjörerna, då i annat fall arbetsfördelningen mellan tjänstemännen 

inte är klar. 

~~a~ds central?jukhus. 

Utskottet instämmer i att ett reglementB för sjukhusnämnden borde 

utfärdas. Då nämnden uppenbarligen icke kan tilldelas beslutanderätt 

i reglementet borde därförinnan övervägas om det vore ändamålsenligt 

att tilldela nämnden beslutanderätt i vissa ärenden. Ifall detta är 

falle:G torde en lagändring vara erforderlig förrän reglementet utfärdas. · l. 

I.r~esväglednj_ngen. 

Uppgifterna i revisorernas berättelse är inte helt korrekta och 

kan betreJ{tas som missvisande såtillvida, att vissa av de veckotimmar 

distriktsinspektören haft vid skolor utgörs av hemarbetstimmar eller 

timmar vid aftonkurser. Utskottet hänvisar till revisorernas protokoll 

som fogats vid detta betänkande. (Bilaga 1). -
Utskottet vill ytterligare understryka, att yrkesvägledningsverksam

heten måste anses mycket betydelsefull. Landskapsstyrelsen borde där

för ägna allvarlig uppmärksamhet åt utvecklandet av yrkesvägledningen 

i nära ssmverko.n med arbetsförmedlingen och sysselsättningspoli tiken. 

Utskottet har inbegärt lagutsk ottets utlåtande över landskapsreviso

rernas berättelse 7 vilket utlåtande fogas vid detta betänkande. (Bi

laga 2). Utskottet omfattar de a v lagutskottet framförda synpunkterna. 

Med hänvisning till revisorernas yttrande får utskottet vördsamt 
föreslå 

Marie hamn? den 7 

att landskapsstyrelsen och vid den

samma anställda samt landskapsstyrelsen 

underlydande redogörare måtte beviljas 

ans~arsfrihet för handhavandet av räken

skaperna och den ekonomiska förv altningen 

under år 1969. 

dece~- be . 1970. 
På fi s sk ttets vägn~ 0 

. ~/---~--.~ 

Folke Woivalin 
ordförande 

H l\Tärvc;i.rande i utskottet:ordförcu.1den Folke vfoival . I ,viceordföranden 
arry L1ndfors samt ledamötern a Bertel Söderlund, Georg Wideman och Ru-

••••rv:;;:g;::~~1r~IiJ~ _@__ __ ___ ---- ----- - _ ___ _____ _ ______ __ ___ . __ __ ____ __ _ _ __ 
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Revisionsprotokoll 26.10 1970. 
på Ii.S 9 ER 9 TE , GM, BO • 

§ 1. 

Sedan revisorerna tagit del av en av Bo Berg till dem överlämnad 
avskrift av en skrivelse till Ålo.nds landstings finansutskott, vari 
Berg gör ett tillrättaläggande till revisionsberättelsen för år 1969, 
sid. 8, beslöts enhälligt till protokollet Emteckna att den i revi
sionsberättelsen ingående relationen av veckotimmarna är riktig och 
återspeglar de verkliga förhållm1dena. Enligt vad revisorerna erfc:,ri t, 
bör den uppgift de erhållit från landskapsstyrelsen om 18,5 veckotim~ 

mar rättas till att gälla 18 veckotimmar avseende Ålands Lyceum, men 
då detta icke påverkar förhållandena i salc 9 anser revisorerna ej skäl 
föreligga till ändring av revisionsberättelsen, enär sagda 18,5 timmar 
avsåg hösten 1969. Revisorerna önskar ytterligare betona att ifrågava
rande syssla är sådan, att distriktsinspektören i största möjliga ut
sträckning skall vara anträffbar på sitt kansli. En inbegärd utred
ning över Bo Bergs lektionstimme,r år 1969 vid Ålands lyceum och en ut
redning beträffru.1c1e landskapsstyrelsens och underlydande byråers öppen
hållningstider bilades protokollet. 

§ 2. 

Kassaverifikaten för augusti 1970 för Ålands Yrkesskola kontrolle
rades. 

§ 3. 
Diskuterades med värderingsmannen Bengt Öfverström uppläggningen 

av lösöreinventeringen. 

Erik Rask 
Gustav Mattsson 

Ort och tid .som ovan. 

Thor-Alf Eliasson 
Bjarne Olofsson. 
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Till Finansutskottet 

från lagutskottet. 

Med anledning av Finansutskottets skrivelse angående utlåtande 

över landskapsrevisorernas berättelse får lagutskottet äran medd.e-

la följande: 

Utskottet har fäst uppmärksamhet vid avsnittet "Ålands lagsam-

ling'' och instämmer i landskapsrevisorernas uppfattning om att 

den nya upplagan snarast möjligt borde komma av trycket. Övergång 

till ett lösbladssystem kunde måhända övervägas för framtiden 

men torde icke mera kunna förverkligas i den upplaga, som nu är 

under arbete,på grund av att arbetet fortskridit alltför långt. 

Landskapsrevisorernas uttalande om tjänstemännens bisysslor 

(s. 8) kan jämväl omfattas av utskottet, som förutsätter att 

landskapsstyrelsen noggrannt iakttager stadgandena i landsk~s

lagen den 26 mars 1946 ang ående rätt för innehavare av landskaps-

förvaltningen underlydande tj_änst eller befattning i landskapet 

Åland att innehava annan avlönad befattning (16/46). Om dessa 

bestämmelser icke ger landskapsstyrelsen tillräckliga befogenheter 

finns det skäl för landskapsstyrelsen att föreslå därav påkallad 

ändring. 

I övrigt har utskottet icke funnit anledni4g att uttala sig 

i de laglighetsfrågor, som fr i berättelsen. 

vägnar: 

Ordförande. 
reterare. 
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