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FINANSUTSKOTTETS betänkande m 4/1954 med an

ledning av Ålandsdelegationens skrivelse till 

Ålands landsting med anhållan om yttrande med 

anledning av handels- och industriministeriets 

utlåtande över Landstingets framställning om e 

extraordinarie anslag för tryggande av land-

skapets försörjning med elektrisk energi. 

Sedan utskottet i Helsingfors inhämtat upplysningar i de med 

landskapets framtida kraftförsörjning sammanhängande frågorna, ha'r 

utskottet funnit; att den µtredD;ing, som bifogats Landstingets 

ovannämnda framställning behöver kompletteras på flera väsentliga 

punkter. Det är dessutom sannolikt;· att denna utredning kommer att 

visa, att framställningen bygger på delvis oriktiga ekonomiska 

uppgifter varförutom framställningen omfattar sådana arbeten och 

anläggningar, som sannolikt inte kan finansieras med statsmedel. 

Under sådana omständigheter anser utskottet, att framställningen 

ifråga borde återtagas och ny framställning insändas på basen av 

den utredning, som kommer att ingå. Lämpligast är, att landskaps

styrelsen uppgör förslag till ny fran1ställning i frågan. 

På grund härav får utskottet vördsamt föreslå, 

att Landstinget måtte återkalla framställ-

ningen om ett extraordinarie anslag om · 

314.800.000 mark för tryggande av landskapets 

försörjning med elektrisk energi, samt 

at~ _ Jiandstinget måtte hemställa hos landska 
\t: l ::1::H;1t{ \ 
• . ~ - !M- • . ~ ~ 

styrel"S'en om uppgörande i brådskande ordning av 

nytt förslag till framställning om tryggande av 

landskapets försörjning med elektrisk energi. 

Mariehamn, den 19 mars 1954. 

På 



... . Jo. 7.• 1 finansutskottets vägnar: 

~;f.~ 
--K.A. Helin. 

Sundman. 

I ärendets behandling har ordföranden Helin, viceordföranden 

Bengtz samt ledamöterna Lennart Mattsson och Andersson och supp. 

leanten Påvals deltagit. 
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Ålandsdelegationens skrivelse med ~ledning av landstingets 

anhållan om extraordinarie anslag för tryggande av landskapets 

försörjning med elektrisk energi• 



232 

!LANDSDELEGATIONEN 

Helsingfors, 

den 19 februari 1954. Till Ålands landsting. 

m 25. 

Sedan landstinget i en den 8 december 1953 dagtecknad 

skrivelse på framställning av landskapsstyrelsen hos Älands

delegationen anhållit, att delagationen måtte tillerkänna 

landskapet Åland ett extraordinarie anslag om inalles 

314.800.000 mark för tryggande av landskapets försörjning 

med elektrisk energi samt Handels- och industriministeriet 

däröver till delegationen avgivit inbegärt utlåtande, har 

delegationen · härmed äran uppmana landstinget att snarast 

möjligt hit inkomma med yttrande i anledning av ministe

riets nämnda utlåtande ävensom meddela uppgift därom, huru

vida Mariehamns stad till äventyrs har anspråk att fram-

ställa i . saken, varvid den i ärendet tillkomna akten, 

vilken närslutes, tillika torde återställas. 

På Älandsdelegationens vägnar: 

~ 


