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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 5/ l 985-86 med anledning av land

skapsrevisorernas berättelse över 

granskningen av landskapets räkenska

per och ekonomiska förvaltning under 

år 1984. 

Landstinget har den 8 november 1985 inbegärt finansutskottets yttrande över 

berättelsen. Utskottet har i ärendet hört lantrådet Folke Woivalin, vikarierande 

sjukhusekonomen Kerstin Alm, finanschefen Dan E. Eriksson, överinspektören 

Göran Frantzen, landstingssekreteraren Lars Ingmar Johansson, överingenjören 

Anders Lindholm, tjänstledige sjukhusekonomen Agneta Mannberg-Jansson, avdel

ningschefen Tor Mattsson, landskapsstyrelseledamoten Olof Salmen, överinspektö

ren Tor-Erik Söderlund och landskapsstyrelseledamoten Lasse Wiklöf. 

Utskottet har besökt polishäktet i Godby och därvid hört polismästaren Björn 

Andersson och kommissarien Rudolf Nordin samt Ålands lyceum och därvid hört 

direktionsordföranden Edgar Abrahamsson, köksföreståndaren Ritva Björklund, pro

jektingenjören Alvar Dahl, skolans rektor Leif Rosenlöf och skolinspektören Jan

Erik Åkerfelt. 

Finansutskottet har inbegärt lagutskottets yttrande över landskapets räkenskaper 

och ekonomiska förvaltning år 1984. Utlåtandet bifogas betänkandet. 

KANSLIAVDELNINGEN 

Polisväsendet 

Ekonomiska brott 

Revisorerna har påpekat de missförhållanden som råder vad gäller polisens utred

ningsarbete och finansutskottet vHl i sammanhanget poängtera vikten av att en 

förbättring fås till stånd så att de oklarheter i resursanvändningen som nu 

förekommer vad gäller utredningar av ekonomiska brott kan undanröjas och att de 

långa utredningstiderna kan förkortas. 

Polishäktet i Godby 

Landskapsrevisorerna anser att det är oändamålsenligt att häktets utrymmen i 

Godby inte utnyttjas till fullo. Finansutskottet förenar sig om denna åsikt och vill 
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särskilt påpeka att landskapsstyrelsen snarast bör fatta beslut om hur lokalerna 

skall disponeras i framtiden. 

FINANSAVDELNINGEN 

Hotell Arkipelag 

Fastigheten 

Revisorerna påpekar att de redan i sin berättels för år 1980 tog upp frågan om en 

värmeåtervinningsanläggning, men att ingenting gjorts åt frågan sedan dess. 

Med beaktande av de höga uppvärmningskostnaderna för fastigheten "Ålands 

turisthotell" anser finansutskottet att landskapsstyrelsen inte längre kan vänta med 

att utföra en utredning över hur en värmeåtervinningsanläggning skulle kunna 

installeras i byggnaden och kostnaderna härför. 

SOCIAL- OCH HÄLSOV ÅRDSAVDELNINGEN 

Ålands centralsjukhus 

Ekonomiavdelningen 

Förutom de förslag till förbättringar som revisorerna framlagt under förevarande 

rubrik vill utskottet särskilt framhålla vikten av att en mera systematisk siffer

granskning än hittills av sjukhuset genomförs. Behovet härav är särskilt stort på 

grund av enhetens storlek, de stora penningströmmar som är i rörelse och det stora 

antalet anställda. 

UTBILDNINGSAVDELNINGEN 

Ålands lyceum 

Reparationer och ombyggnader utförda 

och 1984 

1 9 8 3 

Landskapsrevisorerna har bl.a. besökt skolan och konstaterat att de utförda 

ombyggnaderna och reparationerna är ändamålsenligt gjorda, men att det fortfa

rande finns flera brister i fastigheten som måste åtgärdas. Vidare berör revisorerna 

problemet med att en skolas direktion normalt inte besitter den byggtekniska 

kunskap som fordras för att klara av reparationer och ombyggnader av här 

ifrågavarande storlek. 

Utskottet har i samband med behandlingen av ordinarie budgeten för år 1986 besökt 
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skolan och då uppmärksammat att underhållet varit eftersatt, bl.a. har vatten

läckage pågått under flera år. Med hänvisning till vad i betänkandet över förslaget 

till ordinarie årsstat för år 1986 (Fu.bet.nr 1/ 1985-86) anförts vill finansutskottet 

framhålla vikten av att landskapsstyrelsen med det snaraste vidtar åtgärder för att 

avhjälpa de påtalade bristerna. 

NÄRINGSAVDELNINGEN 

Allmänna byrån 

Landskapsgarantier 

Landskapsgarantier beviljas av landskapsstyrelsen enligt landskaplagen om land

skapsgaranti för industrier och vissa andra näringsgrenar (14/66). För att bereda 

ärendena har landskapsstyrelsen tillsatt en kommission som för närvarande består 

av tre medlemmar och en sekreterare vilka samtliga är tjänstemän inom landskaps

förvaltningen. Finansutskottet finner att garantiärendena ofta sarnmanhör med 

finansieringsfrågor och att landskapsstyrelsen därför bör överväga att låta inves

teringslånekommissionen handha de uppgifter som nu ankommer på garantikommis

sionen. Finansutskottet anser vidare att landskapslagen om landskapsgaranti för 

industrier och vissa andra näringsgrenar är detaljerad och ändamålsenlig, men att 

landskapsstyrelsen bör se över hur lagen tillämpas och tillse att det utarbetas 

tillämpningsregler så att syftet med lagen, nämligen att stödja näringslivet i 

sådana fall då bankmässiga garantier inte finns, uppfylls. I sammanhanget är det 

också viktigt att påpeka att en ändring av handläggningsrutinerna inte får leda till 

att tillämpningen av lagen blir snävare, men kontrollen måste ske på ett mer 

ändamålsenligt sätt. 

Beviljandet av landskapsgaranti för Alands 

P r e f a b r i c e r a d e R o s t f r i a S y s t e m A b. 

I revisionsberättelsen redogörs utförligt för händelseförloppet vid beviljande av 

landskapsgaranti för Ålands Prefabricerade Rostfria System Ab. Beträffande det 

här aktuella fallet kan konstateras att underlaget för beslutet varit klart otillfreds

ställande och att landskapsstyrelsen brustit i kontroll. Inte heller vidtogs tillräckli

ga åtgärder omedelbart när bristerna uppdagades och frågan är ännu inte klart 

utredd. Finansutskottet vill därför understryka att landskapsstyrelsen, med ut

gångspunkt från förevarande fall, vilket på.talades av landskapsrevisorerna redan 

för två år sedan, med omedelbar verkan bör ställa större krav på beredningen, 

handläggningen i landskapsstyrelsen och uppföljningen av dessa ärenden. 
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Stöd åt näringslivet 

Efter att ha granskat rutiner och handling<ir i s<irnband 11wd l.~n n.-11 h1d1 "f. '·"'" 

beviljats med stöd av 1andskapslagen orn produktionsstöd (37 /83) och landskapslagen 

om investeringslån (45/75) har revisorerna sammanställt sina påpekanden i punkt

form. Finansutskottet förenar sig med revisorerna i dessa synpunkter och vill 

understryka vikten av att landskapsstyrelsen ingående behandlar de olika påpekan

dena och fattar särskilt beslut i varje fråga. Finansutskottet vill för sin del 

framhålla behovet av en systematisk kontroll och speciellt viktig är då efter

kontrollen. Här måste åtgärder vidtas så att arbetet inom näringsavdelningen 

organiseras på ett sådant sätt att efterkontrollen mer än vad som nu sker 

prioriteras och att uppföljningen görs i enlighet med vad som i lagstiftningen 

föreskrivs. En systematisk kontroll i överensstämmelse med de regler som finns på 

området är en förutsättning för allmänhetens förtroende för landskapsförvalt

ningen. 

I likhet med revisorerna har finansutskottet bedömt det vara angeläget att 

landskapsstyrelsen undersöker hur de olika typer av nya finansieringsformer som 

finns skall behandlas vid beviljande av landskapsbidrag och -lån, utgående från att 

gällande landskapslag föreskriver att den sökande skall anskaffa anläggningen. 

Med hänvisning till det anförda samt revisorernas yttrande får utskottet vördsamt 

föreslå 

Mariehamn den 7 januari 1986. 

att Landstinget beviljar landskaps

styrelsen ansvarsfrihet för finansåret 

1984. 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 
ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Roger Jansson, vice

ordföranden Olof Jansson, ledamöterna Lundberg, Sundblorn och Tuominen. 



ÅLANDS LANDSTING 

Nr 198/85 

Till Finansutskottet 

från lagutskottet. 

Finansutskottet har den 5 december 1985 anhållit om att lagutskottet måtte 

granska landskapsrevisorernas berättelse över granskningen av landskapets räken

skaper och ekonomiska förvaltning 1984 och till finansutskottet inkomma med 

yttrande över berättelsen. 

Utskottet, som ur laglighetssynpunkt granskat revisorernas berättelse, får som sitt 

yttrande anföra att det intet har att påminna med anledning av berättelsen. 

Mariehamn den 12 december 1985. 

På lagutskottets vägnar: 

~~/ ~ 6~~/::,.~ 
Sune Eriksson 

ordförande 

Lt!:in~J~ 1!~ 
sekretert.nsson 


