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LAGlJfSK0l'TETS BE'fANKANDE nr 12 /1983-84 med 

anledning av ltm Roger .Janssons 1agmot ion med 

förslag till landskaps1ag om ~indring :1v fancl

skapslagen om landskapsrevisionen. 

Landstinget har den 30 november 1983 inbegärt lagutskottets yttrande över 

motionen. Utskottet, som hört landskapsrevisorernas ordförande, ltm ~bg

nus Lundberg, får härmed vördsamt anföra följande. 

I motionen föreslås dels att antalet landskapsrevisorer skulle utökas från 

tre till fyra, dels att revisorernas mandatperiod skulle förlängas från 

ett år till fyra år. Nuvarande bestämmelser om landskapsrcvisionen ingår 

i landskaps lagen om landskapsrcvisioncn av den 11 jul i 1978. Denna lag 

stiftades på basen av ett konmdttcbetlinkmdc, i vi lkct nf!gra närma rc 

ställningstaganden inte ingick i fråga om revisorernas antal och deras 

mandatperiod. 

Det är av väsentlig betydelse att revisionsarhctct bedrivs lång-

siktigt och planmässigt. Arbetet kan därför försvåras av täta personbyten 

inom revisorernas krets, något som lätt kan hli följden av en endäst ettårig 

mancbtpcriod.Rcvisorcn1:is arhctc undcrliittas :1v :1tt s:nnt1 ig:1 revisorer inte 

utbyts samtiJigt och ;w ;1tt smnmu rc~visorcr lwr 111<'.ijli,P.hct <1tt riilj:1 111m viss:1 

av de projekt man tidigare arbetat med. Utskottet instämmer i motionärens 

åsikt om att en ettårig mandatperiod är väl kort men har å andra sidan 

ansett en fyraårig mandatperiod vara i längsta laget. I det senare fallet 

kan man nämligen lätt tänka sig att hela revisorskollegiet skulle utbytas sam

t id.igt. Utskottet föres1iir en tvMrig mandatperiocl som s::immanfaller 

med landskapsstyrelsens mandatperiod och ge-möjlighet till personval som 

tar hänsyn till önskemålet att inte alla revisorer byts ut samtidigt. 

Utskottet anser det ändamålsenligt att utöka anta lct rcvi sorer t i 11 fyr:1. 

Härigenom finns även möjlighet att effektivera revisionsarbetet genom att 

revisorerna kan arbeta i sektioner. Utskottet konstaterar i sammanhanget 

att revisionsarbete inom landskapsförvaltningen förutom av landskapsreviso

rerna bedrivs även av inventeringsrnännen och räkenskapsgranskarna samt 

konuncr <Jtt utföras <IV den i budgctrörsl<1gct för l~J8 1J rörcsL1g1w intern<! 

revisorn. Utskottet understryker betydelsen av en samordning mellan dessa 

olika instansers arbete. 
Som en följd av att antalet revisorer föreslås ändrat måste även 8 § 2 mom. 

ändras i fråga om reglerna rörande omröstning. Utskottet har vidare tillagt 
en erforderlig ikraftträdelsebestämmelse. 
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Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsnmt föreslå 

att Landstinget mätte antaga lagförslaget i 

följande lydelse: 

L a n d s k a p s 1 a g 

om ändring av lan<lskapslagen om landskaps revisionen. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 1 § och 8 § 2 mom. landskaps

lagen den 11 juli 1978 om landskapsrevisionen (43/78) som följer: 

1 §. 

För granskningen av landskapsstyrelsens handhavande av landskapsförvalt

ningen tillsätter landstinget för en tid som motsvarar landskapsstyrelsens 

mandatperiod fyra landskapsrevisorer jämte personliga ersättare _för dem. 

(Utesl utn. ) 

8 §. 

Vid fattandet av beslut, som rör revisionens organisation och förvaltning 

bör samtliga revisorer närvara. Uppstår meningsskiljaktighet, gäller såsom 

beslut den åsikt som omfattas av flertalet. Faller rösterna lika, avgör 

ordförandens röst. 

I Denna lag träder omedelbart i kraft. Samtidigt förlängs mandatperioden 

I 
f.ör de för finansåret 1984 valda landskapsrevisorerna och deras personliga 

ersättare att omfatta finansåren 1984 och 1985. Efter ikraftträdandet skall 

I fyllnadsval förrättas av en fjärde landskapsrevisor jämte personlig er-

sättare för denne. 

Mariehanm den 15 december 1983. 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 

ord rörande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Sune Eriksson, v. ordf. 

Wiklöf samt medlemmarna Andersson, Börje Eriksson och J.-E.Lindfors. 


