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FINANSUTSKOTTETS betänkande nr 22/1970-
71 med anledning av Ålands landskapsstyrel
ses f:camställning till Ålands landsting med 
förslag till tredje tillägg till landskapets 

ordinarie årsstat för år 1971. 

Sedan Landstinget över förenämnda framställning inbegärt finans

utskottets betänkande, får utskottet vördsamt anföra följande: 
I samband med behandlingen av ordinarie årsstaten för år 1971, har 

landstinget i princip godkänt den planerade tillbyggnaden av Å}ands. 
sjöfartsläroverk jämte inredning. Emellertid har kostnaderna9sedan in

begärda entreprenadanbud inhämtats 9stigit från 250.000 mark till omkring 

410.000 mark, vilket föranlett landskapsstyrelsen att ännu en gång före
lägga frågan till landstingets avgörande innan byggnadsarbetena kan 
vidtagas. 

Med beaktande av att läromedel och lärosalar vid Ålands sjöfartsläro

verk borde vara av samma standard som vid Elotsvarande:utbildnings
anstalter i riket 9 har utskottet ansett det nödvändigt att den planera
de tillbyggnaden gen0mföres så snabbt som möjligt. Ett uppskov skulle 
dessutom medföra ytterligare kostnadsökningar. 

Utskottet har därför i princip omfattat förslaget om att tillbyggna
den skulle uppföras enligt föreliggande planer samt föreslår därför 
att det äskade tilläggsanslag skulle godkännas av landstinget. 

Innan byggnadsarbetena påbörjas, skall landskapsstyrelsen dock inhäm
ta yrkesutbildningsstyrelsens skri.ftliga godkännande av tillbyggnaden 
för att därmed undvika eventuella komplikation~r vid utjämningsförfaran
det. Enligt vad utskottet inhämtat har muntligt godkännande redan givits. 

·Utskottet förutsätter dessutom att landskapsstyrelsen vid projekt av 
denna storleksordning framdeles införskaffar nödiga utlåtanden av samt
liga berörda fackmyndigheter i riket för att senare vid utjämningsför
farandet riktigheten av planeringen 9 det tekniska utförandet eller dis
positionerna i övrigt icke behöver ifrågasättas. 

Utskottet önskar uppmärksamgöra justeringsutskottet på 1 att rubr.1-,. 
ken till anslaget icke helt överensstämmer med motsvarande rubrik i or
dinarie årsstaten~ 

Slå 
Med hänvisning till det ovan anförda får finansutskottet vördsamt före~ 

att Landstinget måtte antaga förslaget ~ill 
tredje tillägg till ordinarie årsstaten f'är 

år 1971. 
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den 23 juni 1971. 
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På fi ~å'nsut~kottets vägnar: 

~k~ 
Folke Woivalin 

ordförande 
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sekreterare . 

Närvarande i utskottet: ordföranden Folke Woivalinj viceordföranden 

Harry Liridfors samt ledamöterna Bertel Söderl und j Runar Wilen och supp

leanten Sven Friberg. 


