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LANDSKAPSLAG
om Landskapsrevisionen

Föredragen för Republikens President1 den 1 mars 2013
Utfärdad i Mariehamn den 18 april 2013

I enlighet med lagtingets beslut2 föreskrivs:
1 kap.
Myndighetens ställning och uppdrag
1§
Myndighetens ställning
Landskapsrevisionen är en oberoende myndighet under lagtinget med uppgift att svara för
övervakningen av landskapets finanser, budgetens iakttagande, verkställigheten av lagtingets beslut samt att landskapsförvaltningen
sköts på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt.
2§
Granskningens inriktning
Landskapsrevisionens granskning sker i
form av årlig revision och effektivitetsrevision.
Den årliga revisionen ska ske i enlighet med
god revisionssed och ha till syfte att bedöma
om redovisningen och den underliggande redovisningen är tillförlitliga och räkenskaperna
1
2

Lagens 15 § förordnades att förfalla.
Lr LF nr 23/2011-2012
LKU bet. nr 2/2012-2013

rättvisande samt om ledning och förvaltning
följer tillämpliga föreskrifter och beslut.
Effektivitetsrevisionen ska inriktas på förhållanden med anknytning till landskapets
budget, genomförandet och resultatet av landskapets verksamhet och åtaganden i övrigt
men får också avse landskapets övriga förvaltningsåtgärder. Granskningen ska främja en
sådan utveckling att landskapet med hänsyn
till allmänna samhällsintressen får ett effektivt
utbyte av sina insatser. Genom att granska
resursutnyttjande, måluppfyllelse och samhällsnytta ska effektivitetsrevisionen bedöma
om budgetmedlen har använts i enlighet med
principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet.
3§
Granskningens omfattning
Landskapsrevisionen har rätt att granska
1) landskapsregeringens allmänna förvaltning, fristående enheter i anslutning till den
samt myndigheter som är underställda landskapsregeringen,
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2) stiftelser och fonder som inrättats av landskapet,
3) landskapets ägarstyrning i bolag där landskapet har bestämmande inflytande,
4) samfund och andra juridiska personer som
med ensamrätt av landskapet anskaffar medel
samt
5) lagtingets förvaltning och Ålands delegation i Nordiska rådet.
Med bolag där landskapet har bestämmande
inflytande avses aktiebolag i vilka
1) landskapet äger så många aktier att det
har mer än hälften av de röster som samtliga
aktier medför eller
2) bolag som avses i punkt 1, eller sådana bolag och landskapet tillsammans, äger så många
aktier att de tillsammans har mer än hälften av
de röster som samtliga aktier medför.
4§
Granskning av landskapsstöd
Landskapsrevisionen har rätt att granska
beviljandet, användningen och tillsynen över
lån och bidrag som beviljats ur anslag i landskapets budget samt av landskapet ställda
säkerheter.
Om det för granskningen bedöms nödvändigt ska en enskild som beviljats lån, bidrag
eller av landskapet ställd säkerhet på begäran bistå Landskapsrevisionen med uppgifter,
utredningar, handlingar och annat material
som behövs för granskningen och som gäller
ifrågavarande lån, bidrag eller säkerhet. En
enskild person kan dock inte åläggas att bistå
Landskapsrevisionen med material eller uppgifter till den del sådant stöd beviljats denna
för sitt eller sin familjs personliga behov.
5§
Granskning av EU-stöd
Om inte annat följer av EU:s rättsakter har
Landskapsrevisionen rätt att granska beviljandet, användningen och tillsynen över lån
och bidrag som betalats av EU:s medel samt
av EU ställda säkerheter.
Landskapsrevisionen kan på det sätt och
i den omfattning som gäller granskning av
landskapsstöd utföra granskning som gäller
EU-stöd.
6§
Skyldighet att bistå och lämna uppgifter
Myndigheter och andra granskningsobjekt
som anges i 3 § ska på begäran bistå Landskapsrevisionen samt lämna de uppgifter och

upplysningar som Landskapsrevisionen behöver för att sköta sitt uppdrag.
7§
Myndighetens rapportering
Landskapsrevisionen sammanställer årligen
före utgången av februari månad en berättelse
med resultaten från effektivitetsrevisionen.
Landskapsrevisionen kan även lämna granskningsrapporter som avser effektivitetsrevision
under finansåret. Om en separat granskningsrapport har lämnats under året ska den ingå
som ett referat i den årliga berättelsen. Berättelsen och granskningsrapporterna lämnas till
lagtinget som delger landskapsregeringen dem.
Landskapsrevisionen lämnar en revisionsberättelse med resultaten från den årliga revisionen till landskapsregeringen inom en månad
efter att landskapsregeringen har fastställt
årsredovisningen.
Landskapsrevisionen lämnar årligen före
utgången av september en berättelse om sin
verksamhet till lagtinget.
8§
Landskapsregeringens återrapportering
Landskapsregeringen ska inom tre månader
från det att Landskapsrevisionens berättelse
med resultat från effektivitetsrevisionen har
delgivits landskapsregeringen meddela lagtinget vilka åtgärder den vidtagit eller avser att
vidta med anledning av Landskapsrevisionens
iakttagelser. Samtidigt ska landskapsregeringen redogöra för resultatet av åtgärder som vidtagits med anledning av tidigare iakttagelser.
Landskapsregeringen ska inom tre månader
från det att en granskningsrapport som avser
effektivitetsrevision delgivits landskapsregeringen meddela lagtinget vilka åtgärder som
den vidtagit eller avser att vidta med anledning
av Landskapsrevisionens iakttagelser i granskningsrapporten.
2 kap.
Myndighetens organisation
9§
Myndighetens ledning
Landskapsrevisionen leds av landskapsrevisorn som är chef för myndigheten.
Landskapsrevisorn beslutar självständigt vad
som ska granskas och hur granskningen ska bedrivas samt om slutsatserna av granskningen.
Landskapsrevisorn fastställer årligen en
granskningsplan för Landskapsrevisionens
verksamhet.
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10 §
Tillsättande av landskapsrevisor
Landskapsrevisorn utses av lagtinget efter
att kanslikommissionen lediganslagit tjänsten
och avgett utlåtande om de sökande. Om det
finns fler än en sökande till tjänsten tillsätts
den genom val som avses i 89 § arbetsordningen
(2011:98) för Ålands lagting. Landskapsrevisorn tillsätts för en mandatperiod på sju år.
Samma person kan inte utses till landskapsrevisor för fler än två mandatperioder.
Endast en person som inte är omyndig, försatt
i konkurs eller meddelats näringsförbud eller
vars handlingsbehörighet inte har begränsats
kan utses till landskapsrevisor. En lagtingsledamot eller en medlem av landskapsregeringen
kan inte utses till landskapsrevisor. En person
som står i anställningsförhållande av bestående natur till lagtinget eller landskapsregeringen, till en myndighet som är underställd
landskapsregeringen eller till ett samfund eller en stiftelse där landskapsregeringen eller
en underställd myndighet har bestämmande
inflytande, kan utses till landskapsrevisor men
inte tillträda tjänsten förrän anställningsförhållandet har avslutats.
Behörig för tjänsten som landskapsrevisor
är den som vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av en nationell
utbildningsmyndighet, avlagt en examen som
motsvarar minst fyra års heltidsstudier och
innehåller en lämplig ämneskombination, är
väl förtrogen med offentlig ekonomi och landskapsförvaltningen samt har erfarenhet av ledarskap.
11 §
Organisation
Landskapsrevisionen beslutar själv om sin
organisation och kan vid behov utfärda en arbetsordning för sin verksamhet.
Andra tjänster än tjänsten som landskapsrevisor inrättas och dras in av Landskapsrevisionen.
Landskapsrevisionen kan sluta avtal inom
ramen för sin verksamhet.
Landskapsrevisorn avgör de ärenden i vilka
beslut fattas av Landskapsrevisionen. Landskapsrevisorn kan genom arbetsordningen
överföra beslutanderätten till en annan tjänsteman.
12 §
Tjänstemännens ställning
De bestämmelser som enligt 3 och 4 §§ landskapslagen (2013:21) om lagtingets kansli gäl-

ler lagtingets tjänstemän tillämpas även på
tjänstemännen vid Landskapsrevisionen. Förutom av de skäl som gäller uppsägning av lagtingets tjänstemän får landskapsrevisorn dock
sägas upp om något av villkoren som anges i
10 § 2 mom. inte längre uppfylls. Om inte annat
bestäms i denna lag sköter Landskapsrevisionen de uppgifter som enligt den nämnda lagen
sköts av kanslikommissionen.
När det gäller tjänsten som landskapsrevisor
beslutar lagtinget om uppsägning av tjänsteförhållande och om disciplinärt förfarande samt
kanslikommissionen om beviljande av längre
tjänstledighet, förflyttning, permittering och
om avstängning från tjänsteutövning, genom
tillämpning av de regler som enligt landskapslagen om lagtingets kansli tillämpas för lagtingets tjänstemän. Innan beslut om uppsägning
eller disciplinärt förfarande fattas ska kanslikommissionen ge ett utlåtande.
13 §
Övriga revisionsresurser
Landskapsrevisionen kan anlita utomstående revisorer att utföra granskningsuppgifter.
För att kunna anlitas ska en utomstående revisor uppfylla de villkor som anges i 10 § 2 mom.
Landskapsrevisionen kan även anlita en utomstående revisionssammanslutning, som för
granskningsuppdraget utser en ansvarig revisor som uppfyller de villkor som anges i 10 §
2 mom. En utomstående revisor som anlitas av
Landskapsrevisionen handlar under tjänsteansvar vid skötseln av sitt uppdrag.
Den skyldighet att bistå och lämna uppgifter
som anges i 6 § gäller även mot utomstående
revisorer när de utför granskningsuppdrag för
Landskapsrevisionen.
3 kap.
Särskilda bestämmelser
14 §
Sekretess
Landskapsrevisionen eller personer som anlitats av den får inte för utomstående röja eller
till sin egen fördel utnyttja uppgifter de fått i
sitt uppdrag beträffande sådant som bör hållas
hemligt eller uppgifter om någons personliga
förhållanden eller ekonomiska ställning.
Bestämmelserna i 1 mom. utgör inte hinder
för att uppgifter lämnas för utredning av brott
eller för väckande av åtal. De utgör heller inte
hinder för att uppgifter och handlingar lämnas
ut till EU:s organ eller andra behöriga myndigheter om EU:s lagstiftning så kräver.
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Republikens president har förordnat
att lagens 15 § ska förfalla.

16 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
Tjänsten som landskapsrevisor får lediganslås
och besättas innan lagen träder i kraft. Andra
åtgärder som lagens ikraftträdande förutsätter
får också vidtas innan den träder i kraft.
Genom denna lag upphävs landskapslagen
(1996:7) om landskapsrevisionen. De landskapsrevisorer som har valts för finansåret

2012 slutför dock sitt uppdrag enligt den upphävda lagen. Uppdraget för de landskapsrevisorer som valts för finansåret 2013 upphör när
denna lag träder i kraft.
Med avvikelse från vad som bestäms i 7 §
2 mom. lämnar Landskapsrevisionen en revisionsberättelse till landskapsregeringen inom
en månad efter att landskapsregeringen har
fastställt landskapets bokslut för finansåret
2013.
__________

Mariehamn den 18 april 2013
CAMILLA GUNELL
lantråd
Gun-Mari Lindholm
föredragande minister
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