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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 1 75 
med anledning av landskapsstyrelsens 

ning om ställande av landskapsgaranti till' ·: 

säkerhet för lån som Ålands Kraftverksaktiebo

lag upptar för säkerställande av landskapets 
elkraftsförsörjning. 

ovan framställning inbegärt 

som i ärendet hört lantrådet Alarik Häggblom och verk

di rektören för Ålands kraftverksaktiebolag, diplomingenjör Erling 
, får anföra följande 

har i samband de nu till landstinget överlämnade 

rörande ningens säkerställande i landskapet diskute-
i anslutning till tidigare framställningar i ärendet aktualiserade 

olika elföretagen på Åland. 

förts så långt som då begärdes och ut• 

vederbörande instanser tillräcklig 

om 

sig positivt i och inbegärt 
av övriga berörda intressenterna. Dessa har också 

behandlat ärendet men intresset för en direkt sammanslagning är för när
ringa. 

som att utredningarna pekat på i vissa: ' 
~~··~V .. betydande fördelar med ett sammangående har ansett att ställnings-

ankommer på vederbörande politiska instanser. 

av fördelarna kan uppnås även utan direkt sammanslagning genom 
l 

bestämda områden. Kraftverksaktiebolaget direktion har därför 
denna utgångspunkt diskuterat några av de former för samarbete 

utnyttjande av resurserna och en bättre ser-
allmänheten. I syfte att nå ett sådant samarbete har från kraft

sida i ett 24-punk~p-ogram efterlysts de övriga elföretagens 
Förslaget förutsätter att förbättringar i berört avseende kunde 

kundservice, försäljning förmedling, personalärenden, ekonomi 

el snart sagt, förbättringar oc~ på sikt,och l::esparingar 
ld · · b · · o for T.Jarvarande e istr1 ut1onen. Da en sammanslagn1ng11cke synes kunna en-

av intressenterna har utskottet för sin del funnit kraft

beaktansvärt och vissa däri berörda punkter vara 

tanke på kraftförsörjningens betydelse och kundernas intressen. 
som för övri framställnin~en och dess motivering 
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att Landstinget bemyndigar landskapsstYrel 

sen att ut:m krav på motsäkerhet ställa land. 

skapsgaranti att gälla såsom proprieborgen fO 

ett lån om 1 miljon mark, som Ålands Kraftver' 

aktiebolag år 1975 upptager hos :(>ostbanken s~ 

för uppfyllande av övriga för lånet s t ällda 

vi l1 kor .. 

Marichamn~S aj 1975 .. 
•

0 fi n~~e/~ets vägnar: 
/ /~/?t.l&« 

'- unar Wilen ~~-~==-==-~=-~-
ordförande 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Wilen, viceordföranden Elmer Jansson 

samt ledamöterna Erik Lundqvist, Knut Mattsson och Sven Friberg. 


