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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 13/ 1988-89 med anledning av ltl 

Christina Hedman-Jaakkolas m.fl. 

hemställningsmotion till landskaps

styrelsen angående inrättande av en 

energikonsulent vid landskapsförvalt

ningen. 

Landstinget har den 28 november 1988 inbegärt finansutskottets utlåtande över 

motionen. Utskottet, som i ärendet hört överinspektörerna Göran Frantzen och 

Tor-Erik Söderlund, får med anledning härav anföra följande. 

I motionen föreslås att landskapsstyrelsen skulle utreda möjligheterna att anställa 

en energikonsulent som skulle handlägga bl.a. frågor rörande utveckling av olika 

energiformer. 

Energifrågor handläggs för närvarande vid landskapsstyrelsen av överinspektören 

vid näringsavdelningens allmänna byrå vad gäller information, rådgivning och 

utbildning, för att effektivera användningen av energi och öka andelen åländsk 

energi. Det gäller främst besparingskampanjer, industrins energianvändning och 

utveckling av nya energikällor. 

Enligt Ellagen för landskapet Åland (38/82) kan elförsörjningsdelegationen åläggas 

att handlägga även andra energiförsörjningsformer än elektricitet. Så sker också i 

praktiken. Elförsörjningsdelegationen diskuterar olika energiformer, bevakar ut

vecklingen av allmänna energiförsörjningsfrågor och behandlar också ärendet i 

elförsörjningsplanen. 

Elförsörjningsplanen och därmed sammanhängande ärenden handläggs sedan vid 

kansliavdelningens byggnads- och brandskyddsbyrå. V id samma byrå ges rådgivning 

till privatpersoner i energifrågor vid husbyggen och vid renoveringar. Då det gäller 

äldre byggnader ges också rådgivning av byggmästaren vid museibyrån. 

Med hänvisning till vad som redan görs på området anser inte finansutskottet det 

finnas behov för den i motionen föreslagna utredningen. I sammånhanget kan 

nämnas att för vardera av åren 1987, 1988 och 1989 har i landskapsb~dgeten under 

momentet "energiinformation och rådgivning" (27 .03.27) upptagits 20.000 mark och 

under momentet "understöd för försöksverksamhet i energihushållningssyfte" 

(27 .03.40) för åren 1988 och 1989 vardera 200.000 mark. 
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Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 21 mars 1989 

att Landstinget förkastar hemställ

ningsmotion nr 23/ 1988-89. 

På finansutskottets vägnar: 

,,,,:·:,· 

Sven-Olof Lindfors 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare 

N~rvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sve~-Olof Lindfors, 

viceordföranden Sundblom samt ledamöterna Lindborn, Mattsson och Salmen. 


