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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 14/1979-80 

med anledning av ltm Rainer Lönns m. fl. hem

ställningsmotion till landskapsstyrelsen 0111 

åtgärder för att uppgöra ett energipoljtisk1 

program. 

Landstinget har över ovannämnda hemställningsmotion inbegärt finansutskottets 

yttrande. 

Finansutskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Olof Salmen och 

verkställande direktören vid Ålands Kraftverks aktiebolag, diplomingenjören 

Erling Gustafsson och får anföra följ ande. 

Landstinget har under de senaste åren till behandling förehaft motioner som 

nära berör syftet i nu föreliggande hemställningsmotion, bl. a. angående be

sparingsåtgärder och utnyttjande av s.k. alternativa energikällor samt i hem

ställningsmotion nr 2/1977-78 (r1J:s bet. nr 9/1977-78) angående den övergri

pande planeringen för Ålands energi försörjning. Ifråga om sistnänmda motion 

konstaterade utskottet, att den riktat uppmärksamheten på frågan om landska

pets energiförsörjning i dess helhet jämte därtill anslutna åtgärder. Vidare 

konstateras att Åland i detta nu och även fortsättningsvis för sin energi

försörjning till huvuddelen är beroende av importerad energi och att frågor~ 

na om energiförsörjning därför är av betydelse, icke minst i krissituationer, 

då landskapet kan bli särskilt drabbat. Utskottet omfattade därför tanken på 

en inventering och smnJad bedömning av energiresurserna inom landskapet och 

åtgärder som avser energibesparingar. Utskottet frmnhöll vidare följande: 

"Av s.k. alternativ energikällor som på Åland kunde tänkas få betydelse nämner 

motionerna vindkraft, träflis jämte brännbart avfall och solvärme. För när

varande pågår runtom i världen omfattande forskning beträffande dessa oh and

ra alternativ. Det torde knappast vara möjligt att på Åland utföra någon egent

lig egen forskning men resultaten från andra håll bör kunna utnyttjas för en 

utvärdering av användningsmöj ligheterna även inom landskapet. Utskottet konsta·~ 

terar å andra sidan, att det givetvis vore till fördel, om speciella forsk

ningsprojekt kunde förläggas till Åland, t.ex. inom ramen för det nordiska 

samarbetet. 

Såsom utskottet i samband med de tidigare motionerna framhållit vore det 

önskvärt såväl med infonnation som stimulansåtgärder i fråga om energibe

sparing och, där så är möjligt, utnyttjande av alternativa energikällor. 
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Utskottet anser för srn del att den s.a.s. övergripande planeringen för 

landskapets energiförsörjning borde ske inom landskapsförvaltningens ram. 

Denna uppgift kunde anförtros lämpligt sammansatt eller samordnad arbetsgrupp. 

De viktigaste uppgifterna inom denna långsiktsplanering vore att följa med 

utvecklingen inom energiområdet, insamla uppgifter utifrån och kartlägga 

behov och möjligheter inom landskapet. Inom dessa uppgifter borde även ges 

möjligheter att utreda konkreta projekt. Resultaten av arbetet bör i fonn 

av information och vid behov förslag kunna föras vidare till landskapsstyrel

sen och andra berörda myndigheter och organ." 

Enligt utskottets klämförslag, som omfattades av landstinget, hemställdes att 

landskapsstyrelsen skulle ägna energiproblemen erforderlig uppmärksamhet och 

med tillbudsstående resurser vidta åtgärder med syfte att på sikt trygga land

skapets energiförsörjning. I princip avsåg sålunda landstingets hemställan n;[-· 

gon form av energipolitiskt program av det slag som nu åsyftas i föreligganuc 

hemställningsmotion nr 8/1979-80. Utskottet konstaterar att h~nställan lett 

till vissa principiella uttalanden från landskapsstyrelsens sida och att en 

del konkreta åtgärder uppdragits åt Ålands Kraftverks Ab. Från Kraftverksbo

lagets sida presenterades i maj 1978 under rubriken "Program för energibe

sparande åtgärder" en sammanställning som defacto utgör ett utkast till ett 

energipolitiskt program. Landskapsstyrelsen har emellertid inte tagit ställ·

ning till eller vidare utvecklat detta program. 

Mot denna bokgrund har finansutskottet för sin del omfattat Uven nu förelig

gande motion. Enligt utskottets bedömning är det viktigt att utöver det egent

liga programmet även organisationsfrågorna löses på ett ändamålsenligt sätt 

och att en samordnad planering kan åstadkommas. Detta förutsätter att ansvaret 

för energiområdet fastställes såväl inom landskapsstyrelsen som för centraltl 

ämbetsverket. Såsom tidigare framhållits är en av de viktigaste uppgifterna 

inom långtidsplaneringen att följa med utvecklingen inom energiområdet, insam

la uppgifter utifrån och kartlägga behov och möjligheter inom landskapet. En

ligt utskottets bedömning vore det lämpligt att förvaltningen i dessa avseenden 

biträddes av en expertgrupp där berörda intressen är representerade. 

Med hänvisning till det ovan sagda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den mars 1980. 

att Landstinget måtte hemställa hos landskaps

styrelsen om åtgärder för att uppgöra ett 

energipolitiskt program för landskapet. 

På 



finansutskottets vägnar: 

Rolf Carlson 

ordförande 

Henrik Gustafsson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet :ordföranden Rolf Carlson, viceordföranden Roger Jansson 

samt ledamöterna Elmer Jansson, Torvald Söderlund och Rodmar Söderlund. 


