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FINANSUTSKOTTETS betänkande 11 12/b/1954 
med anledning av Ålands landskapsstyrelses 
framställnine till Ålands landsting angående 
utverkande av extraordinarie anslag för bevil
jande av lån för uppförande av en kraftstation 

för l~ndskapet Ålands kraftförsörjning C'-9/ 
1954). 

Utöver vad utskottet framhåll i sitt betänkande m 12/a/1954 med an-
ledning av ovannämnda framställnin6 vill utskottet ytterlie;are för 
Landstinget göra följande förslag i frågan om landskapets elektrifiering 

~ 

Ehuru utskottet emotser, att Landstingets framställninc;ar till A-
landsdelegationen i frågan om landskapGts elektrifiering såväl i Ålands 
delegationen som i de övriga instanser, som kommer att behandla ärendet 
för avgivande av utlåtanden och övriga upplysningar, kommer att behand
las i skyndsam ordning, är det att befara, att ett slutliet besked i 

ärendet inte kan--komma så snart, att en närmare utredning av skärgårdens 
elektrifiering, -som med hänsyn till väderleksförhållandena helst borde 
påbörjas redan i inkommande maj månad, i väntan på e ~traordinarie anslag 
kommer att bli fördöjd. Under sådana förhållanden anser utskottet det 
angeläget, att denna utredning :påbörjas och eventuellt slutföres utan at 
besked i ovannämnda frågor inväntas. Härvid uppstår den svårigheten, 
att landskapsstyrelsen för närvarande inte förfogar över erforderliga 
medel för en sådan undersökning. Utskottet före~lår därför, att samti
digt som Landstinget hemställer om en sådan utredning, Landstinget måtte 
berättiga landskapsstyrelsen att för ändamålet disponera innevarande års 
9nslag för landsbygdens elektrifiering. 

Ytterlic are vore det skäl att redan i detta skede underhandla med 
Mariehamns stad 0111 eventuellt framtida samarbete i elkraftproduktionen 
samt att uppdracä riktlinjerna för den framtida organisationsformen. 
Även dessa underhandlingar kunde påbörjas omedelb8 rt och vore det bra om 
landskapsstyrelsen redan till inkommande höstsessionen kunde förelägga 
Landstincot resultatet av Jessa undersökningar och inkomma med eventuel
la föralag, föranledda av dess;.:~ resultat. 

På grund av vad ovan anförts f~r utskottet vördsamt föreslå, 
att Landstinget måtte hos landskapsstyrelsen 

hemst~T}~ om att detaljerad plan för skärgård® 
elektrifioring omedelb 8 rt måtte up:•1göras och 
berättiga landskapsstyrelsen att ftir detta än
damål använda medel ur anslaget i 9 Ht. I:l6 
ustödjande av elektrifieringen på landsbygden 
(förslagsanslag) ";-- samt 

att Landstinget måtte hemställa hos land-
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skapsstyrelsen om underhandlingar med Marie
hamns stad om framtida samarbete på elkraft•·
produktionens område inom landskapet samt om 
utredning av den framtida organisationsf ormen. 

Mariehamn; den 12 april 1954. 
På finansutskottets vägnar: 

i ;I. ;/d;., 
K.A. Helin. 
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I ärendets behandling har ordföranden Helin, viceordföranden 
Bengtz samt ledamöterna Lennart Mattssoh, Häggblom och Andersson 
ävensom sµppleanten Påvals deltagit. 
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