FIN.ANSUTSKOTTETS betänkande m 15/1967-68 med
anledning av Ålands landskapsstyrelses framställ~
m 15/1967-68.
ning till Ålands landsting med förslag om kom~
plettering av framställningen den 29 augusti 1967
angående utverkande av ett extraordinarie tillläggsanslag för elektrifieringen av landskapet
Åland (m 17/1968).
Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget inbegärt utskottets utlåtande, får utskottet vördsamt framhålla, att utskottet intet annat har att påminna beträffande förslaget än att utskottet föreslå vissa redaktionella ändringar i framställningen. På
grund härav föreslår utskottet
att Landstinget måtte ingå till Ålandsdelegationen med en sålydande framställning:
Till Ålandsdelegationen
från Ålands landsting.
Ålands landsting har i framställning daterad den 29 augusti 1967
hos Ålandsdelegationen anhållit om att landskapet Åland såsom tillägg
till extraordinarie anslaget för elektrifieringen av Lumparland, Föglö,
Sottunga, Kumlinge, Brändö och Kökar kemmuner samt Ängö och Bussö holmar i Vårdö kommun skulle beviljas ett extraordinare anslag om
787.211,15 mark. De för elektrifieringen av landskapet sammanlagt beviljade extraordinare anslagen skulle därigenom uppgått till
4.792.211,15 mark.
De tidigare, den 9 februari 1955 och 1 april 1959, beviljade extraordinarie anslagen för landskapets elektrif iering hade baserats på
Handels- och industriministeriets utlåtanden. I dessa utlåtanden har
förutsatts att de åländska abonnenterna, med beaktande av förhållandena
i landskapet, skulle komma i samma ställning som abonnenter under lik- '
ställda förhållanden i riket.
Utlåtandena har dock icke varit helt samstämmiga i fråga om vissa
av grunderna för understödet men har Handels- och industriministeriet
likväl förutsatt att en justering skulle kunna ske sedan de slutliga
kostnaderna fastställts. Sålunda säges i ministeriets utlåtande den
12 mars 1959: "Då ministeriet också fått veta, att tariffenheternas
antal kommer att vara större än man ursprungligen räknat med, har man
skäl att på nytt pröva frågan om statsbidragets storlek, vilket även
förutsatts i ministeriets ovannämnda utlåtande."
I anledning härav tog landskapsmyndigheterna kontakt med Handels-
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och industriministeriet vären 1967, dels genom en skrivelse den 28
februari 1967 med anhållan om ministeriets utlåtande, dels genom besök
hos ministeriet. Dä skriftligt besked på förfrågan dröjde ansåg sig
landskapsmyndigheterna på basen av uppgifterna från Handels- och industriministeriet kunna göra framställning till Ålandsdelegationen om
tilläggsanslag för att om möjligt kunna få det utdragna ärendet slut ~
ligt avgjort. De muntliga uppgifterna var dock givetvis ej detaljerade
eller definitiva, varför landstingets framställning om tilläggsanslag
ifråga om Handels- och industriministeriets inställning då icke närma- ·
re kunde åberopas.
Sedan Handels- och industriministeriets skriftliga utlåtande i ären~
det nu angivits, har landskapsmyndigheterna ansett riktigt att komplettera den tidigare framställningen. Av utlåtandet framgår, att landskapet med hänsyn till kostnadsökningen och övriga omständigheter bör
kunna påräkna ett tillägg om sammanlagt 990 . 000 mark ~ eller 202.788!85
mark utöver i landstingets framställning den 29 augusti 1967 angiven
summa om 787.211,85 mark. Totalt skulle för landskapets elektrifiering
härvid såsom extraordinarie anslag komma att utgå 4.995.000 mark beräknat enligt de av Handels- och industriministeriet angivna normerna
med 135 mark/te för de 37.000 tariffenheterna på landsbygden i landskapet.
Handels- och industriministeriets utlåtande bifogas.
Med hänvisning till ovanstående och Ålands landstings framställning
den 29 augusti 1967 får landstinget vördsamt anhålla
att Ålandsdelegationen måtte behandla förevarande kompletterande framställning i samband med
landstingets framställning till Ålandsdelegationen av den 29 augusti 1967 angående extraordinarie tillägg om 787.211,15 mark för elektrifieringen i landskapet Ålands samt utöver sagda
belopp, för samma ändamål, bevilja 202.788,85
mark, eller sammanlagt såsom extraordinarie
tillägg för elektrifieringen i landskapet Åland,
990.000 mark.
Marie hamn, den
1968.
På landstingets vägnar:
Talman.
Vicetalman
Vicetalman
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Marienamn, den 20 mars
Pä fina
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Sune Carlsson
sekreterare.

Närvarande i utskottet: ordföranden Gunnar Häggblom, viceordförani
den Harry Lindfors samt ledamöterna Curt Carlsson, Bertel Söderlund
och Folke Woivalin.
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