FINANSUTSKOTTETS betänkande

m 3/1963

med anlGdning av landstings11ian Karl Sundbloms
m.fl.~s

hemställningsmotion med förslag, att

landskapsstyrelsen i

skyndsam ordning måtte

vidtaga sådana åtgärder, som leder till ekonomisk slutuppgörelse med entreprenören Valtion Sähköpaja så att slutavräkningen mellan
de lokala elandelslagen och landskapsstyrelsen kan fastställas (5/1963).
Med anledning av ovannämnda hemstälJ.ningsmotion 9 varöver Landstinget
inbegärt utskottets utlåtande, får utskottet, som i äcendet hört vägingenjören Bo Wilenius 1 vördsamt anföra
Redan år 1960 framhöll utskottet i

följande~

sitt betänkande N2 22 med anled-

ning av landstingsman Valter Nordas' m.fl.:s hemställningsmotion angående utverkande av tilläggsanslag för utbyggande av el-stamlinjenätet på
fasta Åland följande:
"De av entreprenören, Valtion Sähköpaja, utförda arbetena ha fakturerats i övrigt utom beträffande arbetena i Kumlinge och :Brändö, vilka ännu icke slutligt reglerats. Det är sålunda för tidigt att fastställa de slutliga byggnadskostnaderna för el-stamlinjenätet i detta skede.
Landskapsstyrelsen har för utredning av de slutliga kostnaderna tillsatt en kommitte, bestående av vägingenjören Bo Wilenius

1

ingenjör :Ber-

thil Andersson och en företrädare för Valtion Sähköpaja. Sedan denna
avveckling slutförts kan de verkliga kostnaderna fastställas och den
slutliga kostnadsfördelningen uppgöras."
Först i slutet av februari detta år har redogörelse för byggnadsarbetena i Kumlinge och :Brändö tillställts landskapsstyrelsen, där dessa redogörelser för närvarande granskas. Det har sålunda dragit mycket
långt ut på tiden med avvecklingen av de ekonomiska mellanhavandena med
Valtion Sähköpaja. Utskottet anser dock, att från landskapets sida gjortR
vad som överhuvud varit möjligt för att påskynda denna

avveckling~

men

underhandlingarna har tillsvidare till största delen varit resultatlösa.
Då ett skiljemannaförfarande drar med sig betydande kostnader, vilka
måhända till någon del skulle drabba ·landskapet, anser utskottet det
ännu vara skäl att försöka nå en uppgörelse i godo med entrepr::mören.
Den senaste utvecklingen av underhandlingarna synes ge hopp om, att en
sådan uppgörelse inom detta år är möjlig. Då icke blott regleringen av
mellanhavandet mellan landskapet och elandelslagen i skärgården är
beroende av denna uppgörelse, utan också redovisningen av det extraordinarie anslaget för skärgårdselektrifieringen kan avgivas först
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sedan uppgör e lsen kommit till s tånd 1 emotser utskott dt, att landsk aps styrelsen fo"rtsättningsvis driver på avve cklingen av e ntr e pr cmadförhållandet.
Med hänvisnin g till d e t ovan anförda får utskottet vördsamt föresl å ,
att Landstinge t mått e hemställa hos l a ndskaps styre lsen om å tgärder för en snar slutuppgör e ls e me d Valtion Sähköpaja angåend e
byggnadsarbetena för skärgårdens el ek trifi e ring .
Mariehamn, den 1 4 mars 1963.
På

Närvarande i utskott e t: ordföranden Le nnart Mattsson, vic e ordförand e n
Evald Häggblom samt led amö t e rna Eliasson, Gunnar Hä ggb lom och Leanjer s son.

