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TALMANSKONFERENSENS 

STÄLLNING med förslag till 

FRAM-

1) räkenskapsstadga för Ålands lands-

ting, samt 

2) beslut om arvode för landskapsrevi-

sorerna. 

Landstingets ekonomiska förvaltning regleras för närvarande kortfattat i arbets

ordningen. Enligt 5 § 1 punkten (ä. 33/88) leder och övervakar kanslikommissionen 

landstingets ekonomiska förvaltning. Kanslikommissionen uppgör förslag till lands

tingets årsstat och beslutar om betalningen av landstingets utgifter. Enligt 6 § 

arbetsordningen handhas landstingets ekonomiska förvaltning av landskapsstyrel

sens finansavdelning med beaktande av vad som föreskrivs i 5 § om kanslikommis

sionens åligganden. 

Kanslikommissionen och talmanskonferensen har ansett något utförligare bestäm

melser angående skötseln och kontrollen av landstingets ekonomi påkallade och 

ändamålsenliga. I det avseendet har föreliggande förslag till räkenskapsstadga 

utarbetats. Stadgan, som förutsätts i den ändrade 5 § 1 punkten i arbetsordningen, 

föreslås även innehålla bestämmelser om revision av landstingets räkenskaper. 

Revisionsbestämmelser 

Formerna för hur landstingets räkenskaper lämpligast skulle revideras har, sedan 

landskapsrevisorerna uppmärksammade kanslikommissionen på frågan, vid olika 

tillfällen behandlats och beretts av kanslikommissionen och talmanskonferensen. 

Alternativen har varit att påföra landskapsrevisorerna uppgiften eller att välja 

särskilda revisorer. Finansutskottet berörde frågan i sitt betänkande nr 7I1986-87 

och ansåg att landskapsrevisorerna bör handha uppgiften till dess närmare bestäm

melser ges. Från och med räkenskapsåret 1985 har landskapsrevisorerna stickprovs

vis utfört viss granskning av landstingets verifikat. 

Sedan landstinget i samband med budgetbehandlingen för 1989 omfattade ett 

uttalande av finansutskottet om att "landskapsrevisorerna bör kunna granska 

budgetens samtliga förvaltningsområden" (Fu bet.nr 5/ 1988-89) har landstinget 

behandlat ett förslag till ändring av landskapslagen om landskapsrevisionen 

(framst.nr 8/1989-90). Ändringen (49/90) innehåller förutom annat en bestämmelse 

enligt vilken landstinget kan besluta att landskapsrevisorerna även skall ha hand om 
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granskningen av landstingets och Ålands delegation i Nordiska rådet bokföring och 

användning av medel. Talmanskonferensen föreslår nu att uppgiften läggs på 

landskapsrevisorerna. Som framgår av ärendets tidigare behandling talar ändamåls

enlighetsskäl för en sådan lösning. Samtidigt understryker också talmanskonferen

sen att tyngdpunkten i granskningen skulle komma att läggas vid den räkenskaps

mässiga förvaltningen. 

Enligt förslaget skulle landskapsrevisorerna avge en skild berättelse över gransk

ningen av landstingets och Ålands delegations i Nordiska rådet räkenskaper. Detta 

är naturligt redan av den orsaken att fråga är om andra grupper redovisningsskyldi

ga. På grund av granskningens rätt ringa omfattning torde berättelsen kunna 

föreligga redan den 1 september fastän den egentliga revisionsberättelsen skall 

avges först l 1/2 månad senare. 

Revisorernas arvoden 

I 5 § 3 mom. i förslaget till räkenskapsstadga har intagits ett omnämnande av att 

landstinget beslutar om revisorernas arvoden för uppgiften att granska landstingets 

medelsförvaltning. Enligt 14 § landskapslagen om landskapsrevisionen erhåller 

revisorerna arvode enligt vad landstinget därom särskilt beslutar. Arvodet är f.n. 

reglerat i ett landstingsbeslut av den 10 november 1977. 

Eftersom landstingets beslut om arvode för landskapsrevisorerna ändå fordar en 

viss teknisk översyn föreslår talmanskonferensen att ett nytt beslut utfärdas. 

Granskningen av landstingets medelsförvaltning torde bli en integrerad del av 

revisorernas arbete som utförs vid "revisionssammanträde" eller som "särskilt 

granskningsuppdrag". Sådana förrättningsdagar skulle, på. samma sätt som enligt 

gällande beslut, berättiga till dagsarvode. Andra kostnader än vad som följer härav 

blir således inte aktuella. 

Omnämnandet i gällande beslut av rätt till reseersättning och dagtraktamente 

föreslås utgå eftersom denna rätt är reglerad i gällande lagstiftning om landskaps

revisionen. 

I gällande landstingsbeslut ingår en bestämmelse om att arvode till revisor som 

också är landstingsman utgår med halva beloppet för dagar då revisorn samtidigt 

lyfter Jandstingsmannaarvode. Talmansl<onferensen anser att en sådan undantagsre

gel inte längre är motiverad, varför den föreslås utgå. 
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Ålands delegation i Nordiska rådet har yttrat sig i detta ärende. 

Med hänvisning till det anförda får talmanskonferensen vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga följande 

förslag till 

Räkenskapsstadga 

för Ålands landsting 

Med stöd av 5 § 1 punkten arbetsordningen den 11 april 1972 för Ålands 

landsting (19/72), sådan bestämmelsen lyder enligt landstingets beslut den 28 mars 

1988 (33/88), och 1 § 2 mom. landskapslagen den 11 juli 1978 om landskapsrevisio

nen (43/78), sådant det lyder i landskapslagen den 20 juli 1990 (49/90), har 

landstinget den 

landsting: 

januari 1991 antagit följande räkenskapsstadga för Ålands 

1 § 

För landstingets utgifter skall intas erforderliga anslag i förslaget till landska

pets ordinarie årsstat. 

2 § 

Förslag till årsstat för landstinget uppgörs av kanslikommissionen på basen av 

motiverade förslag från landstingets kansli och Ålands delegation i Nordiska rådet. 

Vid uppgörande av förslaget skall bestf:immeJserna i landskapslagen om landskapets 

finansförvaltning (43/71) och budgetförordningen för landskapet Åland (70/79) i 

tillämpliga delar följas. 

3 § 

Landstingets betalningsrörelse och bokföring handhas av landskapsstyrelsens 

finansavdelning i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen för landskapet 

Åland och de anvisningar kanslikommissionen ger. 

l,t § 

Kanslikommissionen och Ålands delegation i Nordiska rådet kan delegera 

beslutanderätten i fråga om betalningen av utgifter upp till viss fastställd storlek 

till tjänsteman vid landstingets kansli e.ller delegationen. 
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5 § 

De av landstinget valda landskapsrevisorerna handhar även granskningen av hur 

landstingets och Ålands delegation i Nordiska rådet medel bokförts och använts. 

Landskapsrevisorerna skall senast den 1 september året efter finansåret avge en 

särskild berättelse över de redogörelser och påpekanden som granskningen kan 

föranleda. 

Landstinget beslutar om revisorernas arvoden för uppgiften. 

6 § 

Framkommer vid den i 5 § avsedda granskningen någon omständighet som 

påkallar omedelbara åtgärder, skall landskapsrevisorerna utan dröjsmål underrätta 

landstingets talman härom. 

7 § 
' Närmare bestämmelser om verkställighet och tillämpning av denna stadga 

utfärdas vid behov av kanslikommissiomm. 

8 § 

Denna räkenskapsstadga träder omedelbart i kraft och tillämpas beträffande 

den i 5 och 6 § § avsedda granskningen från och med finansåret 1990. 

Ålands landstings beslut 

om arvode för landskapsrevisorerna 

Med stöd av 14 § landskapslagen om landskapsrevisionen (ÅFS 43/78) har 

landstinget den 

följer: 

januari 1991 beslutat om arvode för landskapsrevisorerna som 

Till revisor erläggs för varje dag han deltagit i revisionssammanträde eller 

utfört särskilt granskningsuppdrag ett arvode som motsvarar dagsarvodet för 

landstingsman. Utöver dagsarvodet erfäggs per kalenderår ett tillägg motsvarande 

semesterpremie för tjänsteman beräknat för fyra semesterdagar. 

Till revisorernas ordförande utgår arvodet förhöjt med tio procent. 

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991. 
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Mariehamn den 15 januari 1991 

På talmanskonferensens vägnar: 

Olof Jansson 

talman 

Lars lngmar Johansson 

sekreterare 


