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FINANSUTSKOTfETS BETANKANDE nr 7/1983-84 

rned anledning av vtm Jan-bl;'ik Lindfors 

hemställningsmotion til landskapsstyrelsen 

angående förberedande av framställning ti 11 

/\landsdclcgationcn om ett extra ordinarie 

anslag om 10 milj. mark för Alands Kraft

verksbolags investeringar. 

Landstinget har den 19 november 1983 inbegärt finansutskottets utlåtande över 

motionen. Utskottet har i ärendet hört lantrådet Folke Woivalin, finanschefen 

Dan Eriksson, verkställande direktören för Alands Elandelslag Dag Frantzen och 

verkställande direktören för Alands Kraftverksaktiebolag Erling Gustafsson 

och får anföra följande. 

Landskapsstyrelsen har den 16 januari i en framstä11ning nr 23/1983-84 föreslagit 

att landstinget skulle b&gära extra ordinar:ie anslag för bidrag på 50 % av kostnaden 

för en gasturbin och ett bidrag för byggande av stamlinje till Kumlinge. Vad 

gäller den del av ~itamlinjens kostnader söm är beroende av skärgårdsförhållandena 

skulle bidraget utgöra 100 %. Finansutskottet har omfattat framställningen 

(fu.bet.nr 6/1983-84). 

I motionen föreslås dels ett större extra ordinarie anslag för de nämnda in

vesteringarna och dels bidrag för reparationen av den skada på "Sverigekabeln" 

som inträffade år 1980. Finansutskottet har i sambarnl med behandlingen av fram

ställningen inte funnit skäl att föreslå någon ändring av de av landskaps
styrelsen föreslagna bidragsprocentsatsen1a, eftersom en sådan förändring skullle 

förutsätta en ytterligare beredning vilket i sin tur skulle ha fördröjt ärendet. 

Utskottet förutsätter att landskapsstyrelsen i samband med kom11ande äskanllcn 

om bidrag för Ålands Kraftverksaktiebolags investeringar utreder förutsättningarna 

för att utge bidrag i sådan utsträckning som är erforderlig för upprätthållande 

av en prisnivå som är jämförlig med Imatran Voimas motsvarande prisnivå. 

Beträffande reparationskostnaderna för brottet på "Sverigekabeln" anser ut

skottet det inte finnas anledning att i detta skede föreslå att landskaps

styrelsen irkommer med framställning i ärendet eftersom prisnivån i landskapet 

och i riket vid tidpunkten för reparationen var på ungefärligen samma nivå. 
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Lan<lskapsstyrelsen har i fnunställningen betonat två sidor i målsättningen 

för elförsörjningen i landskapet, nämligen dels att inte ha ett högre el

pris än i riket och dels att l1a en enhet] jg kostnad för :ihonnentern:i över 

hela Al and. Om åtgärder i det sistnömnclu avseendet hemställde landstinget 

särskilt i samband med landskapsstyrelsens medd. nr 3/1982-83. 

För att uppnå målet anför landskapsstyrelsen tre alternativ: 

a) tillskott av aktiekapital till Alands Kraftverksaktiebolag, 

b) bidrag till Alands Kraftverksaktiebolag för vissa investeringar, och 

c) bidrag till Alands Elandelslag för att möjliggöra sänkning av kostna

der för elström inom anclelslagets distributionsområde. 

Beträffande alternativ b) hänvisar utskottet till landskapsstyrelsens fram

ställning och vad ovan sagts. 

Beträffande alternativ a) konstaterar utskottet att Alands Kraftverks

aktiebolag enligt bolagsordningen har den direkta beslutanderätten i frågan~ 

varför a1 ternativet förntsRtter en övcrcnskonunc1 se rnc11;m 1 :indskapsstyrclscn 

och Alands Kraftverksaktiebolag. 

Beträffande alternativ c) förutsätter utskottet på basen av landstingets 

tidigare hemställan att landskapsstyrelsen i brådskande ordning utreder 

förutsättningarna för utgivande av bi<lrag till Alands Elandelslag i pris

utj ämnande syfte för dess.merkostnader på grund av de geografiska för

hållandena inom landskapet samt inkommer till landstinget med därav be

tingad framställning. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 19 januari 1984. 

att Landstinget med förkastande av hemställ

ningsmotionens kläm bringar innehållet i be

tänkandet till landskapsstyrelsens kännedom. 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: otdf:eRÖg@feJansson, v.ordf. Olof 

Jansson, ledamöt. Ltmdberg, Sundblom och Tuominen. 


