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FINANSUTSKOTTET S betänkande m 12/1962 med 

anledning av Ålands landskapsstyrelses fram

ställning till Ålands landsting med förslag 

om utverkande av tillägg till extraordinarie 

anslaget för Ålands lyceums om- och tillbygg

nad (42/1962). 

Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget in

begärt utskottets utlåtande, får utskottet vördsamt framhålla, att 

utskottet till alla delar omfattar landskapsstyrelsens förslag och 

föreslår 

att Landstinget måtte ingå till Ålandsdele

gationen med en sålydande anhållan: 

"Till Ålandsdelegationen, 

fr å n Ålands landsting. 

Ålandsdelegationen bevilj~de den 10 maj 1958 ett extraordinarie 

anslag om 126.480.000 mk för en om- och tillbyggnad vid Ålands lyceum. 

Beslutet stadfästes av Republikens President den 19 september samma år 

Den 18 maj 1960 beviljade Ålandsdelegationen såsom tillägg till ovan

nämnda anslag ett extraordinar.ie an s lag om 59 .. 288 .150 mk, vilket 

beslut stadfästes av Republikens President den 30 september samma år. 

För om- och tillbyggnaden har sålunda sammanlagt beviljats 185.768.150 

mk. 

Sedan arbetet s~utförts, slutsyn förrättats p å tillbyggnaden den 

23 augusti 1960 och på ombyggnaden den 24 augusti 1961 samt garantisyn 

på tillbyggnaden den 24 augusti 1961 och på ombyggnaden den 6 septem

ber 1962, har det framgått, att byggnadskostnaderna stigit till 

188 . 504.836 mk. Då fr å n detta belopp avdrages 203.700 mk, utgörande 

förseningsböter jämte indextillägg, uppgå nettoutgifterna för byggnads

företaget till 188.301.136 mk. Erforderligt tillägg till tidigare be

viljade extraordinarie anslag uppgår sålunda till 2.532.986 mk ~ 

Av de beviljade extraordinarie anslagen har hittills redovisats och 

av statskontoret godkänts och utbetalats ett belopp om 185.697.268 

·mk. Under byggnadstiden har det av Statistiska centralbyrån fastställ

da indexet för byggnadskostnaderna (byggare ns index), till vilket 
.. 

entreprenadkontrakten för arbetet bundits, st igit frå n 119 i december . 

år 1959 till 130 i augusti år 1961. I de av stat skontoret godkända re

dovisningarna ingår sålunda enligt entreprenadkontrakten utfallande 

indextillägg till ett belopp om 3.327.641 mk, varav 2.613.326 mk hän

för sig till tiden efter det landstingets framställning om förenämnda 

tillägg gjordes år 1960 . Stegringen utöver tidigare beräknade kostna-
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der faller sålunda helt p å kontraktsenli.ga indextillågg, vilka i -cke 

kunnat beaktas vid tidigare uppgjorda kostnadskalkyler. 

Med hänvisning till vad ovan framförts f år landstinget vördsamt an 

hålla,, 

Mariehamn, den 

att Ålandsdelegationen måtte bevilja . ett 

extraordinarie anslag om 2.532.986 mk såsom 

tillägg till tidigare beviljade extraordinari 

anslag för om- och tillbyggnad vid Ålands ly-

ceum. 

. . . . . . . . . . . 
P å landstinget s vägnar: 

talman. 

vicetalman. vicetalman." 

Mariehamn, den 4 december 1962. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattsson, viceordfö

randen Evald Häggblom samt ledamöterna Eliasson, Gunnar Häggblom och 

Leandersson. 
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'' frän Ålands landsting . 

Ä. landsdelegationen beviljade den 10 maj 1958 ett extraordinar 

anslag om 126 . 480.000 mk f'ör en om- och tillbyggnad vid Ä. lands 

lyceum. Beslutet stadfästes av Republikens President den 19 sep-



tember samma år . Den 18 maj 1960 beviljade Ålandedelegationen 

säsom tillägg till ovannämnda anslag ett extraordinarie anslag 0~ 

59 .288 . 150 mk t vilket bes:ut ;ttadfäates av Republikens Pres i dent 

den 30 september samma år . För om- och tillbyggnaden har sålunda 

sammanlagt beviljats 185 . 768 . 150 mk . 

Sedan arbetet slutför ts , slutsyn förrättats _på tillbyggnaden 

den 23 augusti 1960 och på ombyggnaden den 24 augusti 1961 samt 

garantisyn pä tillbyggnaden den 24 augusti 1961 och på ombyggna-

den den 6 september 1962 , har det framgått , att byggnadskostna-

derna stigit till 188 . 504 . 836 mk . Då från detta belopp avdrages 

203 . 700 m.k , utgörande för eningsböter jämte indextillägg , uppgå 

nettoutgifterna för byggnadsföretaget till 188 . 301 . 136 mk . Erfor· 

derligt tillägg till tidigare beviljade extraordinarie anslag u~ 

gär sålunda till 2. 532 .986 mk~ 

Av de beviljade extraordinarie anslagen har hittills redovi-

sats och av atatakontoret godkänts och utbetalats ett belopp om 

185 . 697.268 mk. Under byggnadstiden har det av Statistiska centr 

byrån fast tällda indexet för byggnadskostnaderna (byggarens in~ 

dex) , till vilket entreprenadkontrakten ·f ör arbetet bundits , sti"' 

git från 119 i december år 1959 till 130 i augusti är 1961 . 1 ae 
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av statskontoret godkända redovisningarna ingår sålunda enlig t 

entr eprenadkontrakten utfallande indextillägg till ett be l opp om 

3 . 327 . 641 mk , varav 2 . 613. 326 mk hänför ig till . tiden ef t er det 

landstingets framställning om förenämnda t i llägg gjordes år 1960 . 

Stegringen utöver tidigare beräknade kostnader faller sålunda helt 

på kontraktsenliga. indextillMgg , vilka icke kunnat beakt as vid ti-

digare uppgjorda ko tnad kalkyler. 

Med hänvi ning till vad ovan framförts får landstinge t vörds amt 

anhålla , 

att Ålandsdelegationen mätte bevilja e tt 

extraordinarie anslag om 2. 532. 986 mark såsom 

tillägg till tidigare beviljade extraor dinarie 

anslag för om- och tillbyggnad vid Ålands lyceum 

Mariehamn den 5 december 1962. · 

På 

~-d ~..-r-a.b~ 
Evald Hägg~l!Om --, 

vicetalman. 

talman . 

Eliel Persson 

vicetalman . 


