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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag om utverkande av till

lägg till extraordinarie anslag' för uppfö

rande av landskapets självstyrelsegård. 

För uppförande av landskapets självstyrelsegård har medelst Ålandsdele

gationens beslut den ]3 juni 1969, 8 januari 1976 och 19 oktober 1978 be

viljats sammanlagt 29.884.216 mark. Byggnadsarbetena har nu slutförts och 

byggnadskostnaderna kan slu+redovisas. 

Kostnaderna för byggnadsprojektets genomförande framgår i detalj av till 

denna framställning bilagd utredning. I denna (bilaga 1) ingår en jämfö

relse mellan de verkliga byggnadskostnaderna och de för projektet bevil

jade medlen enligt det kostnadsförslag som låg till grund för landsting

ets framställning om anslag. Av jämförelsen framgår att de för projektet 

beviljade medlen underskrider de verkliga kostnad~rna med 2.768,434 1 42 

mark. Utgiftsökningen hänför sig till följande grupper av kostnader: 

Byggnadstekniska arbeten 

Rörarbeten 

Ventilationsarbeten 
Elarbeten 

Grundundersökningar åren 1966-69 
Yttre arbeten, planering 

Konstnärlig utsmyckning 

Fast och lös inredning 

Platsövervakning, kopiering och administration 

Konsultarvoden 

Planeringskostnader åren 1966-69 

Kommunala anslutningsavgifter och rivning av 
fastighet 

Indexjusteringar 
Omsättningsskatteförhöjningar 

330.559,98 

32.857,-

44.074,85 
145.453,57 

62.316,40 
15.895,99 

61.050, 60 

1. 167.766,24 

608.203,92 

198.634,27 

217.513,-

5.256,73 

364.483,45 
5. 109 ,07 

I inkomster av uthyrda utrymmen m.m. har influtit 45.201, 19 mark. Netto

utgiftsökningen blir därmed 2.768.434,4? mark. 

Den största utgiftsökningen hänför sig till anskaffningen av fast och 

lös egendom, som ~kat med 1.167.766,24 mark. Orsakerna härtill står 
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främst att söka i inredningen av självstyrelsegårdens landstingsdel, 

där bl.a. kongressutrymmena krävde en mer omfattande möblering och 

utrustning än vad som förutsågs vid framställningen om anslag år 1975. 

Vidare krävde utnyttjandet av landstingets plenisal för större kongres

ser och konserter en alternativ möblering. Även för ämbetsverkets del 

steg kostnaderna mer än beräknat på grund av tilläggsbehov av möbler 

till aulor och korridorer. Vid bedömningen av utgiftsökningen för den 

lösa inredningen har redovisningsskäl talat för att utgifterna för 

självstyrelsegårdens inredning helt borde påföras extraordinarie medel, 

då kostnaderna hänför sig till nybyggnad. Att föra en del av den lösa 

inredningen på ordinarie medel och en del på extraordinarie medel har 

icke ansetts ändamålsenligt. Kostnaderna för audiovisuell utrustning 

hänf~r sig till kostnader för särskild apparatur för bl.a. simultan

tolkning. I fråga om den fasta och lösa egendomen har även allmänna 

kostnadsstegringarna från tidpunkten för anslagsbegäran till förverk

ligandet verkat höjande på utgifterna. 

Utgiftsökningen för telefoncentral hänför sig till kostnader för bl.a. 

utrustning för kontroll av interurbana samtal, anordningar för att för

billiga en framtida utvidgning av telefoncentralen och anskaffningar av 

telefonapparater. 

Kostnaderna för fast och lös egendom finnes redovisade i särskild spe

cifikation, som dock icke bilägges denna framställning. 

Hänvisande till ovanstående får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå 

"Till Ålandsdelegationen 

att Landstinget måtte till Ålands

delegationen ingå med f~ljande fram

ställning: 

från Ålands landsting. 

För uppförande •~••••OOQ>o••••o••••••., 
telefonapparater. 

Med hänvisning till ovanstående får Ålands landsting vördsamt anhålla 
att Ålandsdelegationen måtte bevilja 

landskapet Åland ett tilläggsanslag om 

2.768.434,42 mark till tidigare bevil

jade extraordinarie anslag för uppföran-
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de av landskapets självstyrelsegård. 

Mariehamn, den 

Talman 

Vicetalman Vicetalman" 

Bilaga 1. Redovisning av ve~kliga kostnader fBr uppfHrande av Sj~lv

styrelsegården" 

Mariehamn, den 4 december 1979. / 
"\ 

L a n t r å d 

/ ' 

Fiiffw~i6If~c, / 
J '' ! . / 

Finanschef Åke Barnberg 



Bilaga 1. 

Redovisning av verkliga kostnader för uppförande av Självstyrelsegården 

Verkliga kostnader Beviljade Överskridning 

medel Besparing 

Byggnadstekniska arbeten 

Entreprenadrater 18 . 340. 000, -
Kostnader på grund av strejk 29.673,-
Ändringsarbeten 462.605,98 
Ändringsarbeten - kredit - 141.719 - 18.690.559,98 18.360.000,- + 330.559,98 

Rörarbeten 

Entreprenadrater 987. 100' -
Kostnader på grund av strejk 3.353,-
Ändringsarbeten 31.577, -

Ändringsarbeten - kredit - 2. 173 - 1.019 .857, - 987.000,- + 32.857,-

Ventilationsarbeten 

Entreprenadrater 825.800,-

Ändringsarbeten 62.746,25 
Ändringsarbeten - kredit - 13. 371, 40 875.174,85 831.100,- + 44.074,85 

Elarbeten 

Entreprenadrater 1. 900.000,-
Kostnader på grund av strejk 3. 195,37 

Ändring sorbeten 142.666,20 
Ändringsarbeten - kredit - 408 - 2.045.453,57 1.900.000,- + 145. 453,57 

Grundundersöknin9ar åren 1966-69 

~vriga konsult- och konstr.arvoden 84.919,49 84,9 p 40 22.603,- + 62.316,40 



Yttre arbeten, planering 

Växter och plantering 

Trädf lyttning 

Modellfasad 

Övrigå yttre arbeten 

Konstnärlig utsmyckning 

Konsulter och konstnärer 

Monumental och konstnärlig utsmyckning 

Fast och lös inredning 

Arkivinredning, glidhyllor 

Specialinredning 

Audiovisuell utrustning 

Möbler 

Landstingsdelen - möbler och inredning 

Ämbetsdelen - möbler och inredning 

Telefoncentral 

Övrig inredning 

Platsövervakning, kopiering och administration 

Mötesarvoden 

Frojektledare - Smeds 

Arbetande ordförande - EdJund 

Kontrollant 
Il 

Il 

Il 

- J. Johansson 

L.O Linden 

- I. Mattsson 

- E. Aaltonen 

136.372,-
20. 109, 20 
4.018,95 

20.395,84 

2.333,87 
58.716,73 

110. 848, 50 
561.403, 30 
199.398,91 
34.286,84 

899.887,34 
650.711, 76 
492.359,99 

180.895,99 

61.050,60 

343.869,60 3.292.766,24 

51.844, -
305.662,-
32.984,50 

283.854,57 
2.880,-

36.042,62 
2.416,76 

165.000,- + 15.895,99 

+ 61.050,60 

2 . 125 • 000, - + L 167.766,24 



Kontrollant - H. Linden 
Lokalutgifter 

Ritningskopior 

Kontors kostnader 

Resekostnader 

Socialskyddsavgifter 

0vriga administrationskostnader 

Konsultarvoden 

Arkitekt 

Konstruktör 

WS-konsult 

El-konsult 

Akustiker 

Resor och traktamenten 

Planeringskostnader åren 1966-69 

(Dessa utgifter ingår under punkterna Plats

övervakning m.m. och Konsultarvoden) 

Kommunala anslutningsavgifter och rivning av 

fastighet 

Kommunala avgifter 

Rivning av fastighet 

Indexjusteringar 

Byggnadstekniska arbeten 
Rörarbeten 

61. 324, -
45.838,87 

225.527,09 
27.259,67 
36.644,40 
31. 957, 15 
13.968,29 1. 158.203,92 

1. 729. 872, -
598.411,56 
222.003,50 
188.380,-
35.850,-
80. 117,21 2.854,634,27 

12.934,27 
91.809 ,-

~ gi:;i ~24 '· ... -i.lf ,·· 

81. 325, 66 

104.743,27 

550.000,- + 608.203,92 

2.656.000,- + 198.634,27 

217.513,- 217.513,-

110.000f- 5.256,73 



Ventilationsarbeten 

Elarbeten 

Omsättningsskatteförhöjningor 

Byggnadstekniska arbeten 

Rörarbeten 

Ventilationsarbeten 

Elarbeten 

81. 985148 

149.248,31 2. 164.483,45 1.800.000,- + 364. 483, 45 

114.794,-
10.259,-
12.470,-
27.586,07 165. 109,07 160.00J,- + 5. 109,07 

32.697.851,61 29.884.216,- + 2. 813. 6.35 i 61 --------------------------------------------------------------------------------------------------


