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Å 1 a n d s 1 a n d s k ap s s t y -
r e 1 s e s framställning till Ålands 
landsting med förslag till tredje tillägg 
till landskapets ordinarie årsstat för år 

1971. 
Föreliggande tilläggsbudget föranledes av anslagsäskande för Ålands 

sjöfartsläroverks om- och tillbyggnad. Tilläggsbudgeten upptar på var
dera utgifts- och inkomstsidan endast ett moment. Slutsumman av budge
ten är 160.000 mark. På inkomstsidan har erforderligt belopp upptagits 
under finansieringsinkomsterj momentet för lån. Inkomsterna har icke 
ansetts erfordra ytterligare motivering. För utgiftsmomentet under 10 Ht. 
III:2 redogöres närmare sedan i detaljmotiveringen. 

Hänvisande till ovanstående föreslår landskapsstyrelsen 
att Landstinget måtte antaga följande för

slag till tredje tillägg till ordinarie 
årsstaten för år 1971. 

Mariehamn? den 21 juni 1971. 

På landsg:t:l~s vägnar: 

Vicelantråd ~al~Grö/!f'rg 

Landskapskamrer 



Lån 

-2-

I N K 0 M S T E R. 

6 Avdelningen. 
============ 

I. Finansieringsinkomster. 
Avräknings- och ränteinkomster samt lån. 
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Summa I kap. 160.000 
Summa 6 Avdelningen 160.000 

Summa inkomster mk 
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160.000 

160.000 
===================================== 

U T G I F T E R. 
10 Huvud.titeln. Investeringsutgifter. 
===================================== 

III. Undervisnings- och bildningsväsendet. 
Ålands sjöfartsläroverk för ombyggnad och anskaffning 

av inventarier och utrustning ••••.•.....••..••.•...•. 
Summa III kap. 160.000 

Summa 10 Huvudtiteln 160.000 

Summa utgifter mk 

160.000 

160.000 
===================================== 

netaljmotivering. 
=============== 

UTGIFTERe 

10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter. 
==================================== 

III. Undervisnings- och bildningsväsendet. 
10 Ht;III:2. Ålands sjöfart§läroverk för ombx.g_gE,~amt anskaffning 

av inventarier och utrustnin~. 

Tillägg 16Q..~~k. 
I årsstaten för 1971 äskades 250.000 mark för om- och 

tillbyggnad av sjöfartsläroverkets och tekniska skolans 
skolbyggnad. Anslaget avsåg förstoring för sjöfartslärover
kets behov av nuvarande torn i östvästlig riktning samt in
redande av instrument- och navigationssal och ett simula
torrun1. Tillbyggnadens kubikinnehåll beräknades till 825 
m3 och kostnaderna i dåvarande skede 9 av arkitekten till 

250.000 mark. 
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Landskapsstyrelsen förutsatte i sin framställning att 

grundliga undersökningar beträffande behovet av förstärk-·· 

ning av byggnaden skulle utföras och avsåg, om ytterligar e 

medel erfordrades, förelägga landstinget frågan tilJ av

görande i tilläggsbudget redan under marssessioner. Arbe·

tet beräknades kunna utföras under skolans sommarlov för 

att inte hindra det ordinarie skolarbetet. 

Nu föreligger de slutliga ritningarna och även entre-· 

prenadanbud. 

Kostnaderna beräknat på lägsta anbudet stiger totalt 

till över 400.000 mark. 

Landskapsstyrelsen hänvisade i sin budgetmotivering 

till att yrkesutbildningsstyrelsen i Helsingfors framhål

lit, dels att sjöfartsläroverkets nuvarande utrymmen för 

instrumentunder:visning är trånga och omoderna och dels att 

sjöfa~tslä~overken i riket under d~ senaste åren erhållit 

nya och ändamålsenliga lokaliteter. Utbyggnaden, som med 

hä:psyn ttl,l beräknad kostnad kunde betecknas sås om mindre, 

an$:~,€:$; dä*'för icke erfordra såsåm underlag varken ytter

ligqre utredningar eller att särskilda fackmyndigheter 

sky,lle höras över ritningar, planering och kostnadsberäk

ni:pg,ar. Med beaktande dels av den stegring av kostnaderna 

d..~t. nu är fråga om och dels av de normer, som i riket till-

1,äJnpas för projekt av denna storleksordning, bör sådan ut -

~edning emellertid i princip föreligga, så att icke vid 

utjämningsförfarandet komplikationer skall uppstå och 

riktigheten av plane:ringen, det tekniska utförandet eller 

dispositionerna i övrigt på något sätt ifrågasättas . 

Landskapsstyre ls en är medveten om de nackdel ar ett upp-· 

skav med tidpunkten för arbetet med tillbyggnaden skulle 

innebära för undervisningen. Av betydelse vore även att 

byggnadsarbetet kunde utföras under skolans sommarlov. Ar

betets utförande under terminen skulle? om icke direkt 

omöjliggöra skolarbetet, så dock medföra svåra störningar 

däri. 

Landskapsstyrel sen har sett angelägenhe tsgraden sådan 

att i denna tilläggsbudget föresl å erforderligt tilläggs ... 

anslag men förutsätter dock att underlagsmaterialet skall 

kompletteras i den utsträckning som anses nödvändigt och 

räknar därvid med att byggnadsarbetet i huvudsak skall 

hinna utföras under sommarferierna. 


