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FINANSUTSKOTTETS betänkande m 16/1962 

med anledning av Ålands landskapsstyrelses 

framställning till Ålands landsti:Q.g med för

slag till andra tillägg till inkomst- och ut

giftsstaten för landskapet Ålands enskilda 

medel under år 1962 (41/1962). 

Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget in

begärt utskottets utlåtande, får,iitskottet, som i ärendet hört vägbygg-, 
mästaren Gunnar Stenbäck i egenskap av medlem i byggnadskommitten för 

Ålands folkhögskola samt besett den pågående ombyggnaden av skolan, 

vördsamt anföra följande: 

En modernisering av ett gammalt , kakelugnseldat hus brukar ofta 

me dfö.ra obehagliga överraskningar i kostnadsavseende .. Det vis ar sig i 

allmänhet, att en hel del oförutsedda byggnadsarbeten tillkomma. Då 

detta borde ha varit landskapsstyrelsen bekant vid beräkningen av kost

naderna för ombyggnaden, är det förvånande, att kostnaderna st ego till 

så mycket över det beräknade beloppet. En del av de ökade kostnaderna 

falla dock på arbeten, som icke voro avsedda att utföras i detta skede. 

Skolbyggnaden omfattar, i ombyggt skick, 2.475,5 m3 , varav 346,5 m3 

utgöres av nytillkomna utrymmen i andra våningen. KE»val jersflygeln om

fattar 65l m3 , varför den totala volymen av moderniserade utrymmen sti

ger till 3 .126,5 m3. Kostnaden per m3 för ombyggnaden blir sålunda c. 

6.000 mk eller ungefär hälften av vad en nybyggnad av samma omfRttning 

skulle stiga till. En ombyggnad kan under sådana förhållanden anses 

vara försvarlig, men utskottet antager, att en total nybyggnad allvar

ligt hade övervägts, om de totala kostnaderna för ombyggnaden hade va

rit kända, då det gällde att taga ställning till anslaget för ombygg
naden. 

I den nuvarande situationen, då ombyggnaden är nära sitt slutförande, 

anser sig utskottet icke kunna föreslå annat än att det av landskaps

styrelsen äskade tilläggsanslaget godkännes. Utskottet har dock den 

Uppfattningen, att med vidare byggnadsföretag vid folkhögskolan bör 

ans tå till dess skuldsättningen av landskapets enskilda medel elimine

rats. Den återhållsamhet , som blir påtvingad landskapet genom denna 

skuldsättning , kan på ett menligt sätt inverka på andra kulturella strä- . 

V-anden, för vilka anslag ur landskapets ordinarie medel icke kunna på
räknas. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskott et vö rdsamt föreslå, 
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att Landstinget måtte antaga det av land .... 

skapsstyrelsen föreslagna andra tillägget 

ti11 inkom.st~ oöh utgiftsstaten fÖ~ 1andska~ 
pets eri~:kild~ t1edei under år 1962 oför~tidrat/ ~, 
satnt betnyndiga landskaps~tyrelsert att utipt~ 

ga för tiliäggsbudgetens förverkii ~and e er

forder4liga län~ 

Marieham.b~ den 9 aecerrfber 1962 . 

:l?å ria:r: 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart 

Evald Häggblom samt ledamöterna Eliasson (delvis), Gunnar Häggblom, 

Leandersson och suppleanten Sigurd _Danielsson (d elvis). 


