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SAMMANFATTNING 

Landskapsstyrelsens förslag 
Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar ett förslag till andra tillägg till budgeten för 

år 1999. I tilläggsbudgeten föreslås en ökning av anslaget för om- och tillbyggnad av akut

och storapolikliniken. Tilläggsbudgeten balanserar på ett netto om 14.968.000 mark. 

Utskottets förslag 
Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag till tilläggsbudget. Utskottet föreslår dock 

en teknisk ändring föranledd av utskottets förslag till ändring av första tilläggsbudgeten för 

år 1999. 

UTSKOITETS SYNPUNKTER 

Allmän motivering 
Utskottet konstaterar att något anslag för om- och tillbyggnad av akut- och storapolikliniken 

inte upptogs i ordinarie budget för år 1999 eftersom landskapsstyrelsen då bedömde att hela 

den beräknade kostnaden redan budgeterats. Efter det att entreprenadanbuden inkommit står 

det dock klart att ytterligare anslag är nödvändiga för att projektet skall kunna förverkligas. 

Kostnadsökningen föranleds enligt landskapsstyrelsen dels av byggnadstekniska skäl, dels 

av att tillfälliga utrymmen måste iordningställas under byggtiden. 

Enligt utskottets uppfattning beror en väsentlig del av kostnadsökningen för den aktuella 

om- och tillbyggnaden på att så lång tid förflutit sedan projektet initierades och kostnadsbe

räknades att kostnadsläget hunnit förändras avsevärt. Utskottet konstaterar att det i många 

fall i praktiken är mycket svårt att under ett inledande projekteringsskede uppskatta de 

slutliga kostnaderna för ett omfattande byggnadsprojekt. Enligt utskottets mening bör 

landskapsstyrelsen därför överväga att i framtiden då planeringen av större byggnadsprojekt 

inleds uppta ett grundanslag för att igångsätta projekteringen varefter en förstudie kan 

utarbetas med hjälp av byggnadsteknisk och annan expertis. Först då förstudien föreligger 

bör kostnadsberäkningar utföras varefter den politiska bedömningen kan göras av om fortsatt 

projektering bör vidtas. 

Utskottet konstaterar att det projekt för vilket landskapsstyrelsen nu föreslår höjt anslag är 

avsevärt större till sin omfattning än det projekt för vilket lagtinget tidigare beslutat uppta 



medel. Enligt utskottets uppfattning är de nya lokaler som projekterats funktionellt och 
ändamålsenligt planerade och de tillfälliga utrymmen som planerats för byggtiden är av 

nöden. Akut- och storapolikliniken kommer enligt utskottets mening att efter ombyggnaden 

motsvara den moderna sjukvårdens krav till nytta för den åländska befolkningen. 

Slutligen önskar utskottet framhålla att det vore till fördel om det inom Ålands hälso- och 

sjukvård utarbetades en långsiktig och konkret investeringsplan som omfattar alla föreståen

de renoveringar samt om- och tillbyggnader. 

Under förutsättning att utskottets förslag till tilläggsbudget omfattas har hittills under år 

1999 budgeterats 1.253.472.000 mark. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har den 19 april 1999 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört ordföranden för ÅHS byggnadskommitte Magnus Lundberg. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Bengtz, vice ordföranden Wildöf samt 

ledamöterna Gustafsson, Rothberg och Sjölund. 

UTSKOITETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

INKOMSTER 

Avdelning 39 

att Lagtinget antar land
skapsstyrelsens förslag till and

ra tilläggsbudget för år 1999 

med följande ändringar: 

Landskaps

styrelsens 

förslag 

Finans
utskottets 
förslag 

39. SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN 

OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

39.30 UPPTAGNA LÅN 14.968.000 l~.918.000 
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39.30.90 Finansieringslån 14.968.000 15.918.000 

Inkomsternas totalbelopp 14.968.000 15.918.000 

UTGIFTER 

liuvudtitel 49 

49. FINANSIERINGSUTGIFTER 

49.98 ÖVERFÖRING TILL FÖLJANDE BUDGETÅR 
-2.332.000 -1 .. 182.000 

49.98.99 Överiliring av budgetöverskott -2.332.000 - 1.382.000 

Utgifternas totalbelopp 14.968.000 15.918.000 

Mariehamn den 26 april 1999 

OrdfOrande Göran Bengtz 

Sekreterare Susanne Eriksson 


