
1977-78 Lt - Ls framst. nr 25. 
3 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag om utverkande av till

lägg till extraordinarie anslaget för uppfö

rande av landskapets självstyrelsegård jämte 

museibyggnad och ämbetsbostad för lantrådet 

samt parkeringsanläggningar och med Ålands 

turisthotell gemensamma tekniska anläggningar 

och befolkningsskydd till den del anslaget 

gäller uppförande av självstyrelsegård och 

parkeringsanläggningar. 

För uppförande av landskapets självstyrelsegård och parkeringsan

läggningar har medelst Ålandsdelegationens beslut den 13 juni 1969 

och den 8 januari 1976 beviljats sammanlagt 27.924.216 mark. Bygg-

nadsarbetena påbörjades våren 1976 och pågår alltjämt. Då praxis 

hittills varit att extraordinarie anslag icke beviljats på förhand 

för beräknade indexjusteringar, ingick i nämnda totalanslag 

27.924.216 mark icke medel för indexjusteringar. Då för bygget bl.a. 

utgår indextillägg på kontraktssummor och dessa stiger till bety

dande belopp har det för att underlätta finansieringen ansetts nöd

vändigt att redan i detta skede utverka tillägg till tidigare be

viljade extraordinarie anslag. 

Kostnadsstegringar på grund av indextillägg 

Behovet av tilläggsanslag på grund av indextillägg för bygget har 

uträknats på basen av utbetalade indextillägg i månadsskiftet ok

tober - november 1977 jämte beräknat indextillägg på obetalade 

rater enligt september månads index. Indextilläggen beräknas till 

sammanlagt 1.800.000 mark. 

Kostnadsstegringar på grund av höjd omsättningsskatt 

För täckande av merutgifterna förorsakade av höjd omsättningsskatt 

från 1 januari 1977 erfordras enligt beräkningar ett tillägg om 

160.000 mark. 

Anslag för voteringsanläggning 

I landstingets begäran om e.o. anslag den 16 juli 1975 ingick anslag 

för en voteringsanläggning, för vilken kostnaderna beräknades till 
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550.000 mark. Ålandsdelegationen ansåg emellertid icke anslags

behovet tillfredsställande utrett ifråga om behov och dimen

sionering av anläggningen och beviljade på den grund icke an

slag för anläggningen. Sedan dess har emellertid landskaps

styrelsen ånyo utrett frågan och funnit en voteringsanlägg

ning erforderlig. 

Kostnaderna för den anläggning som nu föreslås anskaffad be-

räknas t·i·11 665.000 k A 1 h mar • ns agsbe ovet grundar sig på en 

offert av Ab. Nokia Oy Elektronik. Anläggningen skulle omfatta 

all erforderlig utrustning för 78 delegater, d.v.s. för lands

tingssalens bottenpl~n, men centralenheternas kapacitet till

låter att också första läktarens 78 platser vid behov anslutes. 

Den offererade anläggningen är en vidareutveckling ,av den typ, 

som levererats för stadsfullmäktige i Helsingfors och som även 

·flera andra städer nu planerar att anskaffa. Tack vare en da

tor med videoutmatning och därtill anslutna TV-monitorer ut

gör denna anläggning ett mångsidigt hjälpmedel vid möten och 

kongresser av olika slag, såväl för kongresspresidiet och 

-sekretariatet som för deltagare och åhörare. Bland mötes

funktioner, som automatiskt registreras och protokollförs, 

kan nämnas namnupprop, anhållan om ordet och om replik samt 

öppen eller sluten omröstning. På monitorerna kan visas för

utom namnupprops- och voteringsresultaten, talarordningen och 

begärda repliker även information, såsom ändringar i mötespro

grammet och andra anvisnin~ar, allt med stor snabbhet och med 

minsta möjliga avbrott i de pågående förhandlingarna. Det som 
visas i landstingssalens monitorer kan även ges ut i det in

terna TV-nätet, så alt åhörare i exempelvis pressrummet och 

stora konferenssalen kan följa med vad som sker i landstings

salen. Ett dylikt informationssystem anses numera höra till en 

modern kongressanläggning. 

Fördelen med den av Nokia-Elektronik utvecklade anläggningen 

är framförallt dess mångsidighet. Anläggningens dator kan -

förutom för de ovannämnda funktionerna - även användas som 

integrerande del av ett hotellbokningssystem och för datori

sering av fakturering och andra funktioner inom landskapets 

hotell. 
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Med tanke på att landstings- och kongressutrymmena - förutom för 

landstingets officiella funktioner - bör utnyttjas på ett effektivt 

sätt för kongresser av olika slag måste en investering i en vo-

0 t• d Investeringen kommer teringsanläggning bedömas sasom mo ivera • 

att främja den för sysselsättningen i landskapet så viktiga tu-

rismen, inom vilken kongressturismen kan och bör utvecklas i 

allt högre grad. 

Då bygget färdigställts kommer landskapsstyrelsen att begära er

forderliga tilläggsanslag bl.a. för möbler och inredningar och 

för kostnader för mindre ändringsarbeten. I dessa fall har det 

ansetts ändamålsenligt att vänta t~ll bygget färdigställts och 

kostnaderna slutligt fastställts. 

B:änvisande härtill får landskapsstyrelsen föreslå 

" Till Ålandsdelegationen 

att Landstinget måtte till Ålands

delegationen ingå med följande fram

ställning 

från Ålands landsting. 

För uppförande .......... • . • · . · · • · · • i allt högre grad. 

Med hänvisning till ovanstående och Ålands landstings fram-

8 b 1967 den 18 april 1969 och den 16 ställning den 1 decem er , 

juli 1975 angående extraordinarie anslag för Ålands självsty-

relsegård får landstinget vördsamt anhålla 

att Ålandsdelegationen måtte 

bevilja ett tilläggsanslag om 

2.625.000 mark till tidigare be

viljade extraordinarie anslag 

för uppförande av landskapets 
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sj ä l v sty relsegard . 

Ma riehamn den 

Talman 

Vicetalman Vicetalman 11 

Mariehamn den 10 januari 1978 . 

L a n t r å d 

Finanschef 
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