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F.UlANSU'lSKO'.l?!l!ETS BETÄlJ~E nr 6/197374 med anledning av land"skåps~evisorernaa
berättelse över granslmingen e.~ landåkapet s räken ska.per och ekonomifika ftsrv&ltning under år 1972.
Med anledning av ovannämnda berättelse, varöver Landstinget inbegärt utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet inhämtat utlåtande av Landstingets lagutskott och hört landskapsreviscmrna Erik
Raå<: och Thor-Alf Eliasson, vördsamt anföra följande:
Landskapslagen om landskapets finansförvaltning (43/71) och Ålands
land stings beslut om instruktion för landskapsrevisorerna (53/73) anger
nwoora klarare linjer rör revisionen. Ytterligare föreligger i förslag instruktioner för räkenskapsgra.nskarna och inventeringsmännen.
Landskapsrevisorernas ställning och uppgifter torde härigenom och
sedan praktisk erfarenhet vunnits av tillämpningen uppfylla det åsyftade ändaoö.let •
Utformningen av landskapets årsstater har omarbetats i samråd med
landskapsrevisorerna. Utskottet anser att långtidsbudgetering beträffande investeringsutgi.fter borde komplettera årsstaterna så långt det
med hänsyn till kompensationsfrågan är möjligt, vilket utskottet jämväl
påpekade i betänkande nr 2/1972-73~ överbudgetering borde undvikas
i sådana fall, då tilläggsanslag kan upptagas i tilläggsbudget. överföring såsom utgiftsrester borde undvikas genom att i större utsträckmng upptaga reservationsa.nslag.i årsstaten. Utskottet emotser att
dessa synpunkter beaktas vid framtida budgetering.
Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå,
att landskapsstyrelsen och övriga redovisningsskyldiga måtte beviljas ansvarat:tihet fö~ hand~vandet av räkenskaperna
O§h den ekono~i~~~ förvaltningen under år
1672.
Marieharan, den
1974.
vägnar:

ordförande

. N~yara:n.de i utskot.te,t: OI'..dJ.'.örand en Wilen, viceordföranden Elmer
Jans SCTil : samt le d.ani'C)'t erifii. "Frfb'er g; Mattsson och Lund qvi s 't ,.
. ,

Till Finansutskottet
från lagutskottet.

Finansutskottet har anhållit om att lagutskottet ville i
samband med behandlingen av landska:psstyrelsens berättelse för
år 1972 granska landska:psrevisorernas berättelse över granskningen av landskapets räkenskaper och till Finansutskottet inkomma med yttrande över sistnämnda

berät~else.

Med anledning här-

av får lagutskottet, som med tillfredsställelse noterar att
det :på sida 8 i landska:psrevisorernas berättelse omnämnda :pensionsärendet handlagts så som utskottet tidigare :påyrkat, s å som
yttrande i ärendet anföra, att utskottet intet har att :påminna
med anledning av denna berättels •
Mariehamn, den 2
vägnar:
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Sundman

6 kreterare.

