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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 7 Il 989-90 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till lands

tinget med förslag om ställande av 

landskapsgaranti till säkerhet för lån 

som Al ands kraf tverksaktiebolag upp

tar för säkerställande av landskapets 

elkraftsförsörjning. 

Landstinget har den 10 januari 1990 inbegärt finansutskottets utlåtande över 

framställningen. Utskottet, som i är~ndet hört finanschef en Dan E. Eriksson och 

verkställande direktören för Alands kr af tverksaktiebolag Henning Lindström får 

med anledning härav anföra följande. 

I framställningen föreslås att landskapsstyrelser1c skulle bevilja Ålands kraftverks

aktiebolag lands!(apsgarantier ti11 säkerhet för lån som bolaget skulle få uppta för 

tryggande av landskape,t.s etkraftsförsörjning samt för uppfyllande av för lånen 

ställda villkor. Finansutskottet har vid ärendets behandling tagit del av de olika 

möjligheter till lånefinansiering som föreligger för Ålands kraftverksaktiebolags 

del. Den nuvarande lånesituationen och det höga ränteläget har gjort att många 

olika alternativ diskuterats ifråga om finansieringsformen. Det kan konstateras att 

för att få lån med låg ränta förutsätts idag ett visst risktagande av låntagaren. 

Finansutskottets kan för sin del dock inte acceptera att landskapsstyrelsen ställer 

garanti för lån som upptas i utländsk valuta utan förutsätter att det rör sig om lån i 

finska mark. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Landstinget bemyndigar landskaps

styrelsen att utan krav på motsäkerhet 

men i övrigt på av landskapsstyrelsen 

fastställda villkor bevilja Ålands 

kraftverksaktiebolag, utöver av lands

tinget tidigare godkända garantibe

lopp, · -landskapsgarantier såsorh, p'ro-
prieborgen ,till ett· belopp a.v>,högst' 

18.000.000 mark till säkerhet för lån, 

som bolaget upptar för tryggande av 
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Mariehamn den 16 januari 1990 

landskapets elkraftsförsörjning och för 

uppfyllandet av för lånen ställda vill

kor; samt 

att garantierna får beviljas för lån 

som upptas före den 31 maj 1991. 

På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare · 

Närvarande .vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, 

viceordf()randen Sundblom samt ledamöterna Lindbom, Olofsson och Tuominen. 


