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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 8/1975-76 med anledning av landskapsrevisorernas berättelse över
granskningen av landskapets räkenskaper och ekonomiska förvaltning under år 1974.
Landstinget har över ovan angivna berättelse inbegärt finansutskottets utlåtande . Utskottet som i ärendet inhämtat utlåtande av lagutskottet och
hört överingenjör Anders Lindholm får anföra följande.
Allmänt.
De av 1974 års landskapsrevi_s orer genomförda ändringarna i uppläggningen
av revisionsarbetet har enligt utskottets bedömning utfallit väl och givit
till resultat en överskådlig och i berördq avseenden fyllig och klarläggande
redogörelse.
Tjänstemännens avlönande under tiden för offentligt uppdrag.
Det i revisionsberättelsen efterlysta svaret från landskapsstyrelsen till
landskapsrevisorerna har nu avgivits och utskottet har givits tillfälle att
ta del därav. Landskapsstyrelsen framhåller, utöver vad som tidigare anförts, '
särskilt de bristfälliga stadganden som tidigare funnits och den osäkerhet
som rått beträffande tolkningen av dem. Såvitt gäller arvode för landskapsstyrelsele'dam.<Di~~

råder, sedan landskapslagen i ärendet trätt i kraft från
och med början av år 1974, klarare stadganden. Vidare framhålles att tidigare ansågs råda principiell skyldighet att mottaga uppdraget som ledamot
i landskapsstyrelsen. Först sedan landskapslagen om Ålands landskapsstyrelse
trätt i kraft den 1 januari 1973 blev slutligt klargjort att samtycke erfordrades och att skiljaktigheterna i tillämpningen av 14 § avlöningslagen
i förekommande fall förklaras därmed.
Beträffande i övrigt landskapsstyrelsens ställningstagande rörande tjänstemän som utsetts till eller innehaft offentliga uppdrag meddelar landskapsstyrelsen, att det för några tjänstemäns vidkommande befunnits mest ändamålsenligt och med tanke på omsorgen 1 av arbetsuppgifterna riktigt, att
enligt överenskommelse med dessa eller deras förmän medge dem rätt att
sköta sina offentliga uppdrag utan att tjänstledighet formellt beviljats.
Utskottet noterar att, såvitt gäller avlöniflgen för tjänsteman som utsetts
till M.damot . i lanclskapsstyrelsen, frågan berörts i landstingsdebatten höstsessionen 1974 och att i lagutskottets presentation av betänkandet över landskapsstyrelsens berättelse framhölls att, förutom landskapsrevisorerna, landskapsstyrelsen borde ägna frågan uppmärksamhet; "Då osäkerhet, för att inte
säga divergerande uppfattningar, synes råda om huruvida landskapsstyrelsens
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ställningstagande, tidigare och nu, varit riktigt,så anser f agutskottet att
frågan borde bli föremål för en tillförlitlig utr edning, närmast då för att
vinna klarhet i hur man skall förfara också i framtiden" . Utskottet finner
att frågan till denna del genom landskapsstyrelsens skrivelse torde kunna
anses tillfredsställande besvarad men ifrågasätter om inte ytterligare klarläggande av tjänstemännens ställning eller granskning av stadgandena i alla
berörda avseenden vore befogad, icke minst med tanke på landskapsstyrelsens
möjligheter att informera vederbörande tjänstemän om deras rättigheter och
skyldigheter i sådana sanunanhang.
Den interna informationen .
Utskottet är av sanuna uppfattning som revisorerna rörande önskemålen om en
utökad och förbättrad information . Dessa frågeställningar har utskottet
även berört i sitt betänkande (nr 6/1975-76) över ordinarie årsstaten för
1976 i samband med inrättandet av en tjänst för löneärenden (24.01.01) .
Det kan anses höra till en del av denna tjänstemans uppgifter att informera
de anställda om löne-, sociala och andra därtill anslutna förmåner och ut'skottet förutsätter att redan därmed en förbättring konuner till stånd.
Utbildningsavdelningens förvaltningsområde.
Utskottet önskar, utöver vad som framgår i revisionsberättelsen , framhålla,
att samordningen ifråga om yrkesutbildningen skall kunna förbättras bl . a.
genom de åtgärder utskottet föreslagit i betänkandet över ordinarie årsstaten för 1976 (26.01 . 01) nämligen att yrkesutbildningen och yrkesutbildningsrådet närmare anknytes till undervisningsavdelningen .
Järsövägen ..
Trafikavdelningen har för utskottet presenterat en slutlig kostnadsuträkning,
vilken bilägges betänkandet . Utskottet,som för sin del anser att trafikavdelningen även beträffande arbeten av denna storleksordning kan åtaga sig
sådana i egen regi om det befinnes ändamålsenligt och ekonomiskt fördelaktigt, önskar dock särskilt poängtera vikten av att vid avgörandena härvidlag noggranna och realistiska kostnadsberäkningar bör föreligga för jämförelser med entreprenadanbuden.
Med hänvisning till det anförda f år utskottet vördsamt föreslå
att landskapsstyrelsen och övriga redovisningsskyldiga måtte beviljas ansvarsfrihet för handhavandet av r äkenskaperna och den ekonomiska förvaltningen under år 1974 .
Ma-
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-3riehamn, den 5 januari 1976.
vägnar:

vice ordförande
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Henrik [G'us~son
sekreterare.

Närvarande i utskottet:viceordföranden Eklund, ledamöterna Söderström,
Wiklöf och Elmer Jansson (delvis) samt

Torvald Söderlund(delvis).
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Bil.
Trafikavdelningen.
Utredning över kostnader för Järsö vägbygge.

summa

489.745
90.409
580.154 mk

skillnad

35.102
545.052 mk

Bokförda kostnader 1974
-"1975
-"-

Arbeten utförda före maj 1974

Arbeten utförda utöver entreprenaden
Färdigst.av vägen till bron
Mätning och stakning m.m.skogsröjning
Höjning av balanslinjen 833 m3 x 6,Riktning av räcke på föreg.entr.

12.277
ll.840
4.998
2.054
31.169 mk
5i3.883 mk
19.040
532.923 mk

skillnad
Sociala kostnader 27,2 % av 70.000 mk
Landskapets kostnader för entreprenadbygget
Besparingar ·genom användning av egna maskiner. Summorna nämnda nedan är skillnaden
mellan taxan och bokförda utgifter.
lastbilar
väghyvel
grävmaskin
vält
bandtraktor

1.960
2.646
728
2. 729

ll. 900
19. 963 mk.

Kostnader om arbetet hade helt utförts med
inhyrda maskiner enligt normal taxa

552.886 rrik

I ovannämnda summa ingår c. 28.000 mk som tillkommit genom att landskapsstyrelsen efter omröstning antog för sprängningsarbetena annan entreprenör än den lägst bjudande.
Genom byggande i egen regi gjorde landskapet en inbesparing om
694.000 - 532.923 = 141.114 mark.
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Till Finansutskottet
fr ä n l a gutskottet

Finansutskottet har anhållit att lagutskottet ville i samband med behandlingen av landskapsstyrelsens berättelse för
år '197L~ granska le.ndskapsrevisorernas berätte l se över granskningen
av landskapets räkenskaper och till Finansutskottet inkomma med
yttrande övar sistnämnda ber~ttelse.
Utskottet, som cranskat revisorernas berättelse, får såsom
yttrande i ärendet anföra , att ut.skottet int et har att påminna
med anledning av denna berättelse .
Mari ehamn elen 30 december 1975.
På lagutskottets vägnar:

ordförande

sekreterare
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Till Finansutskottet
från lagutskottet .

Lagutskottet får med stöd av 36 § landstingsordningen äran anhållan om
finansutskottets utlåtande därom, huruvida i samband med antingen landskapets bokslut och landskapsrevisorernas berättelse eller i landskapsstyrelsens berättelse till Ålands landsting över landskapet Ålands förvaltning och ekonomiska tillstånd under år 1974 ingående avsnitt om finansavdelningens förvaltningsområde finnes något att från finansutskottets
sida anföra, vilket lagutskottet borde beakta vid behandlingen av sagda
berättelse.
Mariehamn , den 15 december 1975.

sk\ 2 (s v~giia

~an-Erik Lin~s
ordförande

sekreterare.

