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Framst. nr 43/J~~ 

FIN.ANSUTSKOTTETS betänkande nr 1/1972-· 

73 rn.ed anledning 2.v l~land.s 1a:'1dskapssty

relses framställning till Ålands lands

ting med förslag om ställande av 1 and.-

skapsgaran ti till säkerhet för betalning 

av vissa leverantörskrediter 9 som Ålands 

Kraftverksaktie bolag e::i::-hålli t vid inköp 

av dieselaggregat. 

Med anledning av ov·anpämnda framställning 9 varöver la:r.dsti:nget 

inbegärt finansutskottets utlåtande får utskottet 9 som i ärendet hcjrt 

lantrådet .Alarik Häggblom och direktören för Ålands Kraftverksalctie-

bolag Karl-Johan Edlund 9 vördsEimt anföra följ2nde: 

I samband med att landstinget i september 1972 be:i.nyndigade land

skaps styrelsen att bevilja vissa landskapsgarantier för lån som upp

tagits för utbyggnaden· av elkraft:nätet på Åland 9 förutsattes att lands

tinget icke skulJe bevilja vare sig Kraftverk01 ·'."--::holaget eller Elan

del slaget ytterligare landskap sgaran tier ellsr landskaps lån 9 såvida 

icke dessa bolag och Mariehanms stad för land.s1rn:psstyre1sen framlagt 

en utredning rörande de ekonomiska och ju:i.;idj_sl:a konsek':tens<:>:'.:'na av en 

fusion rr1ell2n dessa bolag och stadens elverk. Enligt vad skottet :nu 

erfarit har Finlands Elverksförenj_ngi första delutredning. övr.:~::-lärnnats 

till den samarbetskommi tte 9 som har ti 11 uppgift att fä rbereda ett 

eventuellt samgående. Nämnda delutredning är emellertid ännu icke komp

lett9 enär denna icke baserar sig på ett ex::'... siffermaterial. Utr3kot~

tet har icke beretts tillfälle att taga del av denna utredning. 

I landskapsstyrelsens framställning med förslag om förlängning av 

tiden för utgivande av vissa landskapsgarantier för ifrågavarande ända-~ 

mål ( F::-c::::s tnr 32/1972) fram går 9 att de garantier 9 vars utgi vningstid 

då förläJJgdes 9 bland annat skulle användas för investering av en die·

selmotor till ett vt:~rde av 1 9 1 miljoner ma:-:-k. Nu föreliggande fram-t 
an .agIB 

ställning innebär därför de facto endast en omdisponering av tidigare/~· 

garantibeslut sålunda 9 att en redan b;)7i1jad garanti till ifrågava

rande del skulle komma att gälla levera:nskrediter som upptagits i ut

landet. Ändringen är. därför motiverad enbart ur de:".1 synpunkten 9 att 

garantin skall beviljas i utländskt nynt och erfordrar c12rför god:tän

nande av Pepub1ikens President. 

Utskottet, som ans er att nälm1cta av 1:i.ndstinget or~fatt2,ds förutsätt;,., 

riingar för framtj_de, garantier 9 fortfar'Jnd e skJ,ll ägu sin gi1-Lighet, 

har med beakta:iJde av att den nu föreliggand~garan tin enbart j_:rmebär 

en ändring av villkoien i en tidigare beviljad garanti 9 ansett att 

föreliggande f:ramställnj_11g kan godldfunas docJ:: cå, at-t: j_ landst~_ngets 

beslut uttryckligen skulle sä.c;as att nu förelii5ga11 d.e gz;.:::-an ti belopp 
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bör inräknas i det bemyndigande att utfärda landskapsgarantier som 

landstinget beviljade landskapsstyrelsen ~is tlidna september . 

Med ·häny-isning till det anförda får utåkot tet vördsamt föreslå 

Mari ehamn , den 2 3 

att Landsting~t iµom ~ameN iför qet ga

rantibelopp om 2 9 ~ miljoner mark, för 

vars utgi vande tiden förlängts av lands

tinget den 12 september 1972, bemyndigar 

lands ~.f1psstyrelsen att utan krav på mot

säkerhe t ställa landskapsgaran ti till 

säkerhet för betalningen av de leveran

törskredi ter Ålands Kraftverksak~iebolag 

erhållit vid inköp av dieselaggregat, 

nämlige~ 

dels för DM 248.133,- gentemot MaK 

lv'faschinenbau GmbH , Kiel·-Friedrichsort, 

Väst- Tyskland och 

dels för DM 81.505, :..:.. gentemot Messrs. 

Brush, Hawker Siddley Electric Export Ltd, 

Loughborough, England jämte för vardera 

kred,it~n gällande ränta om 8 %. 

a-r-~n 
ordföran J e 

vägnar : 

•' /} 
I . 

I ~, ~-z:_~~-( 
Sune Carls on ./ 
sekreterar~. 

NärvarElJ'.ld e i ut skottet: or dföranden Wilen , vic eord;förand en Elmer 

Jansson samt ledamöterna Barnberg, Mattsson och Lundqvist. 


