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FINANSlJfSKOITETS BETÄNKANDE nr 20/1980-81 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag om 

ställande av landskapsgaranti för lån som 

Alands Kraftverksaktiebolag upptar för sä

kerställande av landskapets elkraftförsörj

ning. 

Landstinget har över ovannämnda frcunställning inbegärt finansutskottets 
yttrande. 

Finansutskottet som i ärendet hört lantrådet Folke Woival:in, ordföranden 

i styrelsen för Ålands Kraftverksaktiebolag landskapsstyrelseledamoten Karl 
Sundblom och verkställande direktören i bolaget, diplomingenjör Erling Gustafs
son får anföra följande. 

Utskottet omfattar framställningen. Utöver det egentliga förslaget om bemyn

digande för ett garantibelopp om 10 n1iljoner mark avsett för investeringar 

under de kommande två åren berör landskapsstyrelsen i framställningen även 

behovet av att höja aktiekapitalet. Utskottet konstaterar för sin del att 

företagsekonomiska skäl talar för en sådan förhöjning. En orsak är också att 

kreditmöjligheterna är begränsade, varför ett kapitaltillskott skulle både 
underlätta finansiering och på sikt medföra positiva effekter ifrågn 
om strömpriset. 

Med beaktande av de statliga investeringarna i kraftverksbolag och kraftverks

byggen bör landskapet ha både sakl och fonnell behörighet. att stöda kraft

verksbolaget även genom aktieteckning som syftar till att säkerställa el

kraftförsörjningen och hålla strörnpriset på en nivå jämförd med rikets. Ut

skottet stöder därför motiveringen i landskapsstyrelsens franLställning även 

såvitt gäller åtgärder för att landskapet skulle övertaga en betydande aktie~ 

post vid en förhöjning av aktiekapitalet under de av landskapsstyrelsen an
givna förutsättningarna. 

Viceordföranden Roger Jansson har anfört skriftlig niservation som bifogas 
betänkandet. 

Med hänvisning till ovanstående får finansutskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte bemyndiga landskaps

styrelsen att utan krav på motsäkerhet men 

i övrigt på av landskapsstyrelsen fastställ

da villkor bevilja Alands Kraftverksaktie

bolag utöver av landstinget tidigare god-
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kända garantibelopp, landskapsgaranti såsom 

proprieborgen till ett belopp av högst 

10.000.000 mark till säkerhet för lån, som 

bolaget upptar för tr-yggande av landskapets 

elkraftsförsörjning samt för uppfyllande av 

för lånen ställda villkor; samt 

att garantierna får beviljas för lån som upp-

tas utgången av år 1982. 

På finansutskottets vägnar: 

Rolf Carlson 

ordförande 

Henrik Gustafsson 

Närvarande i utskottet:ordf. R.Carlson~ v.ordf.R.Jansson samt ledamöten1a 

LJ'ansson, R.Söderlund och LSöderlund, 



RESERVATION 

Undertecknad motsätter sig följande de 
betänkande nr 20/1980-81: 

av finansutskottets 

lsens skrivning 
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a tt 
900 .. 000 

utan , 
och övriga normala aktier, 
kunde höja än vad landskaps-
styrelsena ultimativa förslag nu innebäre Undertecknad har 
i utskottet föreslagit ett uttalande, som skulle befullmäk-

landskap lsan en förhandling enligt dessa 
injer organ@ Även i andra 

se.mmanhe.:ng där man vill d.en kommunala. självstyrelsen, 
kunde en sådan lösning användas som modell för en ökad själv
finansiering., 

Kraft·verksbolaf~et har anhållit om landskapet under åren 
198·1 983 skulle bevilja bolaget la.ndaka.psgar·antier för lån 
om sammanlagt 31<1>000.,000 mark, i enlighet med en investerings-
plan på samma belopp för nämnda. " Jag förenar mig med land-
skapsstyrelsens minoritet, som slagit att en landskaps-
ga:ranti om 15 .. 000.,000 mark nu b bEP1iljas. 

27 "1981 



FU:s betänkande nr 29/1980-81 

Motiveringen/.ändringsförslag till 4:de styckets sista mening. 

Därför bör landskapsstyrelsen med Ålands Kraftverksaktiebolag· 
f Örhandla om att på sätt eller annat snarast få en betydande 
höjning av bolagets aktiekapitai till stånd. Hä$'id bör även 
alternativet med aktier med begränsad eller utan rästrätt be-

• I 

aktas. 


