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FihANSUTSKOTTETS betänkande rir 13/1972-

73 med anledning av Ålands landskapssty

rel ses framställning till Ålands landsting 

med förslag om ställande av landskapsgaran

ti ti 11 säkerhet för lån, vilka Ålands 

Kraftverksaktiebolag upptager för investe

ringar till säkerställande av elkraftför

sörjningen i landskapet Åland . 

I anledning av r:ämnda framställning, varöver Landstinget inbegärt 

finansutskottets betänkande, får utskottet, som i ärendet hört t.f. 

verkställande direktören för Ålands Kraftverksaktiebolag, civilingen

jör Karl-Johan Edlund, vördsamt anföra följande: 

Såsom i landskapsstyrelsens framställning framhålles har lands

tinget vid handläggningen av tidigare framställningar angående garan-

tier för elkraftförsörjningen förutsatt att äskade utredningar om 

konsekvenserna av en fusion mellan elföretagen i landskapet borde 

framläggas innan ytterligare gara:n tier bevi 1 jades. 

Finansutskottet har tagit del av hela den i framställningen nämnda 

utredningen beträffande sammanslagning av elföretagen på Åland, som 

på uppdrag av elföretagen utförts av Finlands Elverksförening. 

Enligt utskottets uppfattning utgör de i utredningen uppdragna rikt

linjerna en god grund för vidare bearbetning av fiågan. Utredningen 

kan i detta sammanhang väl betraktas såsom ett program för det fort

satta arbetet. Enligt utskottets mening finnes i detta skede ingen 

anledning att förkasta detta program, som syftar till den äskade ut

redningen om de ekonomiska konsekvenserna av en fusion. Först därefter 

kan diskussioner föras vidare i frågan, huruvida en fusion borde ske 

eller icke och de juridiska aspekterna utredas. Den hittills preste

rade utredningen förutsätter att kalkylerna uppgöres med siffermate

rial, som ställes till förfogande av elföretagen och att nödig bear

betning av siffermaterialet kan ake. 

Med beaktande av den tid som gått sedan utredningen från Elverks

föreningen presenterades hade möjligheter funnits att till denna fram

ställnings avgivande få fram nödigt siffermaterial. Enligt uppgift 

skulle det erforderliga siffermaterialets framtagande och sammanställ

ning icke behöva draga ut på tiden om arbetskraft kunde ställas till 

förfogande. Elföretagen på Åland torde dock icke kunna lösgöra egen 

personal för ändamålet. Om dessa arbetskraftsfrågor kunde lösas funnes 

möjlighet att redan inom en kort tidsrymd kunna prestera det önskade 

underlaget. 

Finansutskottet har med hänsynstagande till dessa omständigheter 

ansett sig kunna medge att det akuta behovet av garantier tillgodoses 
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under förutsättning att det föreligger ett konkret uppdrag till El

verksföreningen att fullfölja utredningsarbetet. För att taga fram 

det erforderliga siffermaterialet torde personal från elföretagen 

lösgöras eller utomstående arbetskraft anlitas. Utre dningsresul tatet 

skulle därvid kunna presenter.as, vid landstingets ajournerade samman

träde i maj och framställning dö. göras om återstående garantibelopp. 

Genom muntligt besked från kraftverksaktiebolaget har finansutskottet 

meddelats om att sådant utredningsuppdrag nu givits el verks föreningen 

och accepterats av denna. 

Då kraftverks aktie bolaget redan beviljats .ett l å n från Induatri
Hypotsksbanken i Finland Ab om 5 miljoner mark 9 som erfordras för 

utbetalningar inom den allra närmaste tiden 9 har finansutskottet före

slagit att garanti till detta bel opp skulle omfattas. 

Förslaget skulle också innebära att av landskapsstyrelsen 

på tidigare fullmal-cter disponibelt garanti bel opp om 1. 870. 000 mark 

icke skulle utgivas. 

Hänvisande till ovanstående föreslår finansutskottet vördsamt 

Marie hamn i den 

att Landstinget bemyndigar landskapssty

rel sen att utan krav på motsä kerhet men i 

övrigt på av landskaps styr els en faststä llda 

villkor beviljar landskapsgaranti att gälla 

såsom proprieborgen för ett av Ålands Kraft

verksaktie bo lag hos Industri-Hypoteksban ken 

i F'in land A b upptaget 1 ån om 5. 000. 000 mark 

avsett för investeringar t i ll säkerstä llande 

av elkraftförsör jningen p å Åland och för 

uppfyllande av för l ånet ställda villkor. 

29 mars 1973. 

På f~skot tets '-:ägnar: 

{ ~/~/~~;;E::=======~ 
Runar Wi len 

ordförande ~ 
Henrik Gustafsson . ;.. 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Wilen 9 viceordföranden Elmer 

J ans son samt ledamöterna Friberg 9 Mattsson och Lundqvist . 




