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LAGUTSKOTTETS betänkande Ng 20/1959 med an

ledning av lantrå dets berättelse till Ålands 

landsting över l andskapet Ålands förvaltning 

och ekonomiska tillstånd under å r 1958. 

Sedan landstinget med stöd av § 31 mom. 1 i landstingsordningen 

inbegärt lagutskottets utlåtande över lantrådets förenämnda förvalt

ningsberättelse, har utskottet behandlat densamma och får för lands-

tinget vördsa mmast framhålla följande; 

I likhet med vad som varit fallet redan flera år i följd å tföljes 

f örvaltningsberättelsen för å r 1958 av å rsberättelserna för Ål~nds 

centralsjukhus och Ålands tuberkulosdistrikt , Ålands lyceum och Ålands 

sjöfartsläroverk samt boksluten över landskapets såväl ordinarie in

komster och utgifter som dess enskilda medel. Förvaltningsberättelsen 

innehå ller denna gång även förteckning över uppdrag och utredning ar , 

som landstinget överlämnat åt landskapsstyrelsen , samt redogörelse 

öv er landskapsläkarens verksamhet, innefattande jämväl allmänna utta

l anden om barnmorske- och hälsosysterverksamheten inom landskapet. 

Så som allmänt omdöme kan framhållas , a tt förvaltningsberättelsen 

ger en utt ömmande bild över f örhållanden a inom landskapets olika för

val tningsgrenar och påvisar e n gynnsam utveckling. 

Vad förvaltningsberättelsens detaljer beträffar har utskottet konsta- 1 

terat, att från förteckningen över uppdrag och utredningar saknas å t

minstone landstingets hemställan av den 18 mars 1952 om utarbetande av 

en plan för sammanslagning av kommunala förvaltningsområden samt verk

ställande av en approximativ beräkning av de ekonomiska fördelar, som 

planens genomförand e kan tänkas medföra. Ett kort omnämnande av de be

handlingsskeden, vari respektive uppdrag befunnit sig vid årets utg ång, 

hade även varit önskvärd. 

Vidare bringar utskottet i erinran lantrådets upplysn-ing vid remiss

tillfället, att uppgifterna om Ålands Kvinnliga Hemslöjdsskolas verk

samhet av förbise~nde bortfallit vid tryckningen, samt förekomsten av 

ett tryckfel på sidan 21 , där ordet "ten tanus" på första raden i sista 

stycket bör vara "tetanus". 

Andra tryckfel förekomma även, i det att bl.a. folkskolinspekt örens 

inspektioner (sid._ 15) tydligen avse 1958 års inspektioner - icke 1956 -

och kursverksamheten i Kock- och stuertskola 8 månader i stället f ör 6. 

Specialberättelsen över Ålands lyceums verksamhet innehåller ingen

ting om inspektioner, och då lantrådets berättelse endast i korthet 

hänvisar till specialberättelsen, måste utskottet utgå ifrå n, att n å gra 
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inspektioner icke förekommit, vare sig lokala eller utifrån anordnade. 

Utskottet anser sig därför böra upprepa sitt uttalande i betänkandet 

m 14/1958 över förvaltningsberättelsen f ör år 1957, att lokala inspek

tioner kunde hava stor betydelse för kontakten mellan landskapsstyrel

sen och skolans lärare och giva impulser till möjligen nödigbefunna 

reformer. 

Med särskild tillfredsställelse antecknas, att landskapsläkarens 

berättelse på ett förtjänstfullt sätt belyser de allmänna förhå llandena 

på hälso- och sjukvårdens område, samtidigt som den ger riktlinjer för 

framtida åtgärder i syfte att förbättra det allmänna läget på dett a 

viktiga förvaltningsgebit. 

Av redogörelsen (sid. 37) framgå r, att landskapsagronomen beviljats 

ett å rs tjänstledighet fr.o.m. den 1 oktober. Ändamålet med tjänstledig

heten omnämnes icke, men då utskottet har sig bekant, att tjänstledig

heten avsett att möjliggöra för landskapsagronomen att sköta en befatt

ning av privat natur, kan det ifrågasätta s, om det är förenligt med 

landskapets fördel att ordinarie tjänsteman beviljas tjänstledighet för 

längre tid för a tt handhava sådana tjänster. Utskottet finner detta be

tänkligt. 

Enär inom landstinget den uppfattning en kommit till uttryck, att 

lagutskottet vid behandlingen av lantrå dets förvaltning sberättelse 

även skulle närmare ingå i prövning av landskapets bokslut, anser sig 

utskottet böra framhå lla, a tt utskottet icke tager befattning med bok

slutens detaljer. Boksluten fastställa s av landskapsstyrelsen enligt 

§ 25 mom. 1 i landskapslagen om finansf ör v altningen, varefter de jämte 

räkenskaperna överlämnas å t landskapsrev isorerna. Dessas berättelse 

behandlas av finansutskottet (LTO § 32 ), som p å basen av densamma tager 

ställning till fr ågan om ansvarsfrihet f ör landskapsstyrelsen och dess 

underredogörare. På lagutskottet a nkommer enlig t dess uppfattning en

da st att pröva och uttala sig om förvaltningen såsom s å dan. 

Då förv a ltningsberättelsen icke givit anledning till andra utt a lan

den och anmärkning ar, f öreslå r utskottet med hänvisning till ovanståen

de vördsammast, 

att landsting et v ille godkänna lantrå de t s be

rättelse över lan dskapets förvaltning och ekono

miska tillstå nd u nder å r 1958 . 
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Mariehamn. den 8 december 1959. 
På lagutskottets vägnar: 

ordförande. 

/:J 
~~~.,.-=-~-fil--~n--~-r--±--~ 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordfil5rande, Nils Dahlman, 
Paul Påvals, Gösta Nordman och Bertel Söderlund (ersät
tare). 
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14. 

Landskapsrevisorernas berättelse över granskningen av land-

skapets räkenskaper och ekonomiska förvaltning under år 1958. 



Till Ålands landsting 

frän landskapsrevisorerna. 

Sedan undertecknade landskapsrevisorer utfört granskning 

av landskapets räkenskaper för är 1958 samt av den ekonomis

ka förvaltningen under samma är, fä vi i enlighet med före

skrifterna i 61 §, landskapslagen angående landskapsförvalt

ningen i landskapet Åland nu vördsamt avgiva följande redo

gö re is e. 

Granskningen av räkenskaperna och bokslutet vidtog den 

25 mars och avslutades den 15 september. Övrig granskning 

har skett fortlöpande under hela året. 

Invent~ringar av landskapets centralkassa och kassamedel~ 
som funnits innestående hos landskapsstyrelsen underlydande 

redovisare, har vid olika tillfällen verkställts. Detalj

och siffergranskning av räkenskaperna har utförts av direk

tören Tore Hansen och stadskamreraren Åke Bamberg, samt - ef

ter herr Hansens frånfälle av bankkamreraren Bertel Wid~n 

tillsammans med herr Bamberg. Över sin granskning ha sif

ferrevisorerna avgivit skild berättelse, som bifogas. 

I aamband med uppgörande av skogshush!llni~plan för 

landskapet har forstrevisor Y. Blomgren pä revisorernas 

begäran avgivit ett utlåtande över skogsvården i landska

pets skogar, vilket utlåtande bifogas. 

Tillsammans med av revisorerna kallad lantbrukssakkunnig, 

jordbrukaren Einar Danielsson, ha arrendegårdArna synats. 

Det allmänna intrycket var, att såväl byggnader ~om åker- och 

annan mark skötes väl. De detaljanmärkningar, som anteckna

des vid besöken, komma att meddelas landskapsstyrelsen. 

Vägar, bryggor och färjtrafik ha granskats av revisorer

na vid besök på resp. platser. 

' 
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Utöver den sedvanliga revisionen ha revisorerna gran

skat slutredovisninga.rna för tvenne byggnadsföreta.g på 

grund av extra ordinarie anslag, nämligen växthuset vid 

Ålands Centralsjukhus och Föglö färja. Över granskningen 

har avgivits utlåtanden, som bilagts redovisning;handlin

gar till statskontoret. 

Bokslutet. 

Det av landska.psstyrelsen fastställda ordinarie bokslu

tet överensstämmer med föreskrifterna. i § 25, landskapsla

gen angående landskapet Ålands finansförvaltning samt utvi 

sar landskapets utgifter och inkomster, fördelade på de o

lika m~mentert i budget~n s~mt · l skilda :koiumner de i densam-
. . . - -

ma I varje moment antisade arislagen och huru ~yc~e~ de verk -

liga inkomsterna och utgifterna varit stir~e eller mindre än 

de beräknade. 

Bokslutet åtföljes av sedvanliga relationer, varjämte 

nya relationer tillkom~it anglende reserv~rade och tidigare 

kompenserade anslag, reserverade anslag utom kolumn samt ut

gifter frln reserverade anslag utom ·kolumn, vilka relatio

ner blivit behövliga pi grund ~v landska.~sstyrelsens beslut 

om bokföringen av motsvarande transaktioner. 

Det nya förfarande, som därigenom inrättats för att till 

varataga landskapet ~illkommande rätt att utnyttja anslag, 

synes vara ändamliseniigt. Resultatet av budgetens förverk

ligande fra~glr av bokslutshandlingarna och i den mån de 

s ärski 1 da moment en uppvi·s a inkomstunder skott resp. u tgi fte

öve rskri dni ngar ha d~ssa icke varit av sidan art att de för

anleda anmärkning. öv·er'skridningarna utgjorde i ordinarie 

bokslutet tillsammans mark 28.510.161:-, varav 991 mk ut

gör överskridnihg pi Iast anslag. Återstoden hänför sig til l 

förslagsanslag, · bland vilka märkas översk'ridni~g. av lönemo

ment med sammanlagt 3.919.245 mk. 

Öve~ landskap~ts ens~ilda medel har upprättats skilt bok

slut, som icke föranleder anmärkning från revisorernas sida . 

Särskilda iakttagelser vid granskningen. 

Vid granskningen av redogörelseårets ekonQmiska förvalt

ning och räkenskaper har särskil• uppmärksamhet ägnats föl-

jande frägor: 
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Landskapets låneverksamhet har granskats och granskningen 

har härvid särskilt avsett att utröna huruvida erforderliga 

säkerheter äro betryggande, samt om lånevillkoren till alla 

delar uppfyllts ; för de fall som icke vid revisionen slut

ligt klarlagts skall uppmärksamhet framdeles ägnas åt de åt

gärder, som av landskapsstyrelsen kunna komma att anses mo 

tiverade i anledning av revisorernas påpekande. 

Fortlöpande ha de olika avdelningarnas protokoll granskats 

och särskilt avseende fästs vid tiden och sättet för proto

kollens färdigställande och expeditionernas utfärdande. Här

vid har med tillfredsställelse kunnat konstateras att tidi

gare påtalade eftersläpningar minskats. 

Särskilda kommunala bidragsrekvisitioner ha i samband med 

revisionen genomgåtts vid huvudkassan genom stickprov på ut

anordningar och har det befunnits att gällande lagar och be

stämmelser iakttagits ; särskilcl uppmärksamhet har ägnats frå

gan om vederbörande i landskapet givna bidrag och anslag be

räknats enligt samma grunder som tillämpats i riket samt om 

all erforderlig utredning i samband med redovisningarna fram-

lagts. 

En anmärkning av sifferrevisorerna angående redovisningen 

av dagavgifterna vid Ålands Centralsjukhus har före revisio 

nens avslutande beaktats på sjukhuset och vederbörlig rättel

se har blivit noterad. Uppmärksamhet har av revisorerna äg

nats erläggandet av kommunernas bidrag till Centralsjukhuset 

inom utsatt tid. 

Revisorernas yttrande. 

Som resultat av granskningen få revisorerna meddela, 

att landskapets inkomster vederbörligen influtit samt -

i ett ovan relaterat fall med rättelser efter därom gjort 

påpekande - bokförts på riktiga konton, 

att utgifterna överensstämma med g ä llande lagar eller i 

övrigt meddelade föreskrifter, 

att bokföringen är riktig och överensstämmande med gäl

lande föreskrifter om r äkenskapsväsende~, 



att räkenskaperna med därtill hörande boksluts- och 

övriga rapporter äro riktiga och fullständiga, 

att otillbörliga överskridningar icke skett, 

att resp. anslag använts till fö~ dem avsedda ändamål, 

såvitt vi kunnat finna, samt 

att skäl till anmärkning i fråga om hushållningens än

damålsenlighet ej framgått. 

Med anledning härav och under hänvisning till förestå

ende redogörelse få revisorerna föreslå, 

att - landskapsstyrelsen och vid 

densamma anställda samt land

skapsstyrelsen underlydande re

dog~~are mätte beviljas ansvars

frihet för handhavandet av rä

kenskaperna och den ekonomiska 

förvaltningen under är 1958 . 

Mariehamn den 10 oktober 1959. 


