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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t yNr 30/1971.
r e 1 s e s framställning till Ålands
landsting med förslag om utverkande av
tillägg till extraordinarie anslaget ~ör
uppförande av en hotell- och restauranganläggning i l'fari ehamn.
Reyublikens President stadfäste den 12 december 1969 Ålandsdelegationens beslrit av den 13 juni samma å r om beviljande av ett extraordinaTie anslag om 10.265.000 mark för uppförande av en hotell- och
restauranganläggning i Mariehamn. Beslutet om detta extraordinarie
a nslag basera de sig på dels framställning från Landstinget av den
18 decembe~ 1967 och del s en denna kompletterande anhållan av den
18 april 1969. (Ålands landskapsstyrelses framställningar N:ris
/·
46/1967 och 21/1969). Tidigare hade för ritningar beviljats 250.000
mar k varför totalkostnaden beräknades till 10.515.000 mark.
De av Statsrå det för hotell- .och restauranganläggningen och det
vid sarnrna tidpunkt beslut2c1e anslaget för självstyrelsegården 9 museet 9
lanträ dets ~rnbetsbostad och dessa tillhörande gemensamma anläggningar
fastst iillc1a villkoren fö rutsat te byggnadernas uppförande i en tidsfö l j d enligt vilken turisthotellet skulle på börjas under år 1971.
De fö:cberedande arbetena för hotellbygget har nu avancerat så l ångt
att enti'ep:cenadavtal kan uppgöra s och byggnadsarbetena inledas denna
höst inom ramen för tidsplanen.
Inf ö:c· byggstarten har i anledning
- dels a v inkomna entreprenadanbud
I
- dels a tt tidigare kostnadskalkyl uppgjordes i februari 1969 och
- dels a tt sedan sistnämnda tidpunkt vissa - av byggnadsstyrelsen
I
g odk:ända - justeringa:c g jorts i byggnadsprogrammet,
en öve:csJll-1 av kostnadskalkylen beräknad i dagens läge ansetts påkallad.
Ledningen för byggnadsp:L'Oj ektet har härvid kommit till att erforderligt tillägg utöver tidigare för turist~otellet beviljat anslag
ha:r· !Jerä knats till 5.842.000 rna:ek.
Samtidig t konstaterar man at t kostnadsökningen jämfört med tidiga~
re kalkyl fördelas på grupper nedan i sammanställning framst ä llt
sålunda~
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Allmänna kostnadsförhöjnin gar.
Vid bedömningen av föreliggande tilläggsanslag kan vad beträffar
allmänne kostnndsste@ll1 gQIDB konstatera s att index f ör berörda byggnadsarbeten sti git med c. 16 % r ä kn at från tiden för uppgörande av kalkylen i februari 1969 och fr am till dags dato. Sannolikt komDe r stegringen att fortgå i samma takt under hela byggnadstiden och denna stegring kan på grundka lkylens siffror beräknas till 32 %. Med fog kan antas
att entreprenadanbudsgivarna för ett proj ekt av denna art 9 som pågår
ända intill sommaren 1973 i dagens l äge~ då indexklausuler icke tilll å ts9 garderat sig för prishöjning a r för hela byggnadstiden med i stort
s amma beräkningssätt.
Vad beträffar samtlig a arvoden h a r dessa baserats på för vederbörande
område gällande taxor. Principerna för erläggande av arvodena har även
godtagits av Byggnadsstyrelsen. Övervaknings- och projektledningens
kostnader har ursprungligen icke beaktats i tillrä ckligt hög grad och
skulle vid samtidigt byggande av sj ä lvstyrelsegården varit mindre.
Överföringa r från senare etapper.
Byggn a dsstyrelsen godkände ritningarna den 23 juni 1970. I de diskussioner som föregått godkä nnandet ansågs flyttning av värmecentralen
till hotellkomplexet vara det mest ändamålsenliga. Kostnaderna sorn nu
påföres hotellet utgör merkostnad.er för dess del men motsvarande inb esparing kan påräknas till den etapp dä r värmecentralen avsågs byggas.
Samma sak gäller för de 26 st. bi:pla tser, som nu bygges i hotelleta ppen
utöver ~igare angivet antal.
Ändringar i ritning a r och tillägg.
Ändringarna i tidigare program beträffande simbassäng och först ä rkning av stommen avser förbättringar som godkänts i samband med Byggnadsstyrelsens gra nskning av dessa.
Landskapsmyndigheterna har ansett a tt uppskov med byggstarten skulle
dra med sig ytterligare stegringar i totalkostnaden och tidsplanen skulle
helt förryckas om igå ngsättningen fordr a de en ny anbudsförfrågan. Samtidigt kan konstateras att projektet, med av Byggnadsstyrelsen godkända
undantag 9 icke undergått några förändringar från det förslagy . som förelades i Landstingets senaste frrunst ä llning om extraordinarie anslag.
Landskaps styrelsen har tagit del av anbudshandlingarna. Dess a h ar
ännu inte slutligt behandlats. Föreliggande anbud är gällande till den
30 november 1971.
För närvarande underhandlar projektledningen med anbudsgivarna. I
den må n nedprutningar kan göras genom materialutbyte och andra ä ndringar
utan att därför s ä nka standarden anser landskaps styrelsen att alla mö j-
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-4ligheter härtill bör tillvaratagas.
Landskapsstyrelsen har dock i dagens läge .i cke haft möjlighet att
i kostnadsberäkningen beakta eventuella kostnadsrninskningar.
Inför ställningsstagandet huruvida bygget borde startas inom nu
gällande tid för anbuden oaktat finansieringen i sin helhet icke är
klar har olika alternativ diskuterats. I diskussionerna ha r även framförts åsikten att ett slutligt beslut i anslagsfrågan borde invä ntas.
Landskapsstyrelsen har dock utgått ifrån att projektetj som en gång
godl;agi ts i föreliggande form j icke skall förhalas utan att tilläggsanslag därmed skall kunna beviljas utan tidsutdrä kt.
Landskaps styrelsen förutsätter dä rför att LandstingeiB godkänna nde
av framställningen även skall innebä r a fullmakt för landskapsstyrelsen
att teckna entreprenadavtal och att låta påbörja byggnadsarbet ena.
Entreprenadhandlingarna kommer att underställas Byggnadsstyrelsen för
godkänn~de.

Hänvisande till ovanstående får landskapsstyrels en föreslå
att Landstinget måtte till Ålandsdelegationen ingå med följ a nde framställning:
11
Till Åland sdel ega ti onen
från Ålands landsting.
Republikens President ••.•..•.•• om extraordinarie anslag.
J'vied. hänvisning till ovanstående får Ålands l andsting vördsamt a nhR.118.
a tt Ålandsdelegationen må tte bevilj a et t
tilläggsanslag om 5. 8 42.000 mark till tidigare beviljat extraordinarie anslag för
uppförande av en hotell- och restauran ganlti.ggning i Mari eh cun n.
Mariehamn 1 den
september 1971.
På landstingets v ägnar:

talma n
vic e t8lrnan.
vic et8lman
Mari ehamn 1 den 8 september 1971.
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