
FINANSlITSKOTTETS BETANKANDE nr 31 /1982-8,) 

med anledning av landskapsstyrdscns med

delande till landstinget angående land

skapets elkraftsförsörjning. 

Landstinget har över nämnda meddelande inbegärt finansutskottets utlåtande. 

Finansutskottet har i ärendet hört lantrådet Folke Woivalin, finanschefen 

Eriksson, verkställande direktören vid Ålands Ktäftverksaktiebolag Erling 

Gustafsson samt landskapsstyrelseledamötema E1sbet Jansson och 01of SaJmcn. 

får såsom yttrcmde anföra följ ande. 

Landskapsstyrelsen har i meddelandet nännare beskrivit de mål som uppställts be

e1priset på A1and, nämligen att det in te skulle fä vara högn.: t1n i 

att det skulle vara lika för alla konsumenter. Vidare redogörs för 

de ansträngningar som gjorts för att uppn;3 dessa mål och då sä.rskilt för de 

förhandlingar som förts med AJ ands Kraftrerksaktiebo1 ag? Mariehanms stad och 

Elandelslag. 

Utskottet anser för sin del att det pnmara må1et vad gäller eJkraftsförsörjningcn 

i landsk::ipct bör varn att eftcrstrllv:i ett cnlictl igt elpris rör ;il Li konst11nc11tl'r, 

I syfte att uppnå detta mål anser finansutskottet att landskapsstyrclsen skal 1 

tsätta underhand1ingama med delägarna i Alands Kraftverksaktieholag om en 

av bolagets aktiestock. Åtgärden finns upptagen som a1tcrnat i v a) i 

skapsstyrelsens meddelande. 

re har utskottet diskuterat frågan om upptagande av förhandlingar i syfte ntt 

1 stånd en ändring av Ålands Kraftverksaktiebolags bolagsordning s{i att 

i fortsättningen skulle hmn;i tillämpa en cliffcrcnticrad prissiittning 

gäller ri'tström men utskottet har dock bcslutc1t ;:itt inte förcs15 :1tt Lmcl

styrelsen upptar sådana förhandlingar, Beträffande detta beslut har ord

föranden Rolf Carlson och ledamoten Elmer Jansson anmä1t avvikande åsikt. 

föreslår vidare att lanc1skapsstyre1sen skulJ e övcrvtiga möj lighetcn 

att A1ands ELmdeJslag utbetala bidrag i syfte att p;J så sätt adkomrna 

en ämning av elpriset i hela landskapet, Härvid kan påpekas att denna åtgfö-d 

finns upptagen i landskapsstyrelsens meddelande som alternativ c), 
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Ytterligare vill utskottet föreslå att lanc1skapsstyre1 sen upptar diskussioner 

med elkraftsförsörjningsbolagen i landskapet om en sammanslagning av samtliga 

bolag till ett enda elkraftsbolag med hela Aland som verksamhetsområde, 

Förutom de nämnda åtgärderna som skulle vidtas i syfte att åstadkomma en 

ändring av elpriset har utskottet beslutat föreslå att landskapsstyrelsen upp

manas att inkomma med en ansökan om me<le1 för bidrag till Alands Kraftverks

aktiebolag att användas för de under alternativ b) i meddelandet nämnda in

vesteringarna. Beträffande detta beslut har ordföranden Rolf Carlson och leda

moten Elmer Jansson anmält avvikande åsikt. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte bringa Jetta betänkande 

till landskapsstyrelsens kännedom. 

Mariehamn den 16 september 1983. 

På finansutskottets vägnar: 

Rolf Carlson 

ordförande 

El isalwtl1 Nauclcr 

sekreterare 

Närvarande i utskottet: ordföranden Rolf Carlson
1 

v. ordf. Rodmar Söder lund, 

ledamöterna Elmer Jansson, Sundback och Torva1d Söderlund, 


