
48/1971. 

FINANSUTSKOTTETS betänkande nr 5/1971-

72 med anledning av ÅlPnds landskapssty

relses framställning till Ålan®s landsting 

med förslag om utverkande av ett andra 

tillägg till extraordinarie anslaget för 

om- och tillbyggnad av Ålands centralsjuk

hus. 

landstinget över förenämnda frmuställning inbegärt finansut-

betänkande 9 får utskottet, som i ärendet hört äldre landskaps

sekreteraren Jan-Erik Lindfors och landskapskamreraren Henrik Gustafsson 

härmed vördsarnt a11föra följande~ 

Landslcapsstyrelsen har i skrivelse den 1 7 december 1971 meddelat till 

utskottets kännedom, att den i framställningen såsom slutliga kostnaden 

'."för projektet upptagna summan om 5. 344. 707, 27 mark för landskap sstyre 1-

'sen uppgivits felaktig och att den rätta slutsurmnan bör vara 

5.356.207 ,27 mark, varvid kostnadsölrningen uppgår till 253.805 mark 

i~otsvarande 6 procent av den år 1968 beräknade kostnaden. Genom denna 

:Eörhöjning skulle behovet av tilläggsanslag till redan beviljade till

läggsanslag utgöra 504.618 mark. 

Då de totala kostnaderna för sjukhusets om- och tillbyggnad efter 

byggets färdigställande numera slutligt kunnat fastställas och den to

tala ökningen utgående från kostnadsberäkningarna år 1968 icke anses 

onormalt stor 9 har utskottet ansett sig kunna omfatta framställningen. 

Såsom framgår av framställningen har byggnaElsstyrels en och medicinal

styrelsen dessutom godkänt olika åtgärder 9 bl.a. entreprenadanbud, var

för utskottet finner det motiver2t att nu fullfölja tidigare gjorda 

e.o.framställning med ytterligare en om utverkande av tilläggsanslag 

på basen av de faktiska kostnaderna. 

I anledning av landskapsstyrelsens nämnda skrivelse har utskottet 

föreslagit vissa ändringar i förslaget till frmnställning. 

Med hänvising till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

"Till Ålandsdelegationen 

att Landstinget ville hemställa hos 

Ålands delegationen om b 0 viljande av ett 

504.618 mark stort andra tilläggsanslag 

för att täcka landskapets andel i kostna-

derna för en om- och tillbyggnad av Ålands 

centralsjukhus gen om en sålydand e fram

ställning. 

från Ålands landsting. 

Den 25 augusti 1967 .•..•.•.•..• kostnaderna för projektet. 



I Byggnadstekniska och 
vvs-tekniska och e ltek
niska kostn. 

1971 , Kostnadsökning 

3.979.900 4.233.704,66 253.805,f", 

5.269.934,10 

4.826.180 ~-356.207,27 5'.30 . 027,27 

Ovanstående kostnadsökning, som alltså uppgär=~III omkring 10 % 
och för de byggna dstekniska, VYS-tekniska och el tekniska arbetenas 

del till endast omkring 6 %, finner i allt väsentligt sin förklaring .•• 

Av kostne,derna för •...•....... förenämnda totalkostnad utgöra 

3.570.805 marlc ... ..•..•.•. förty ytterligare 504.618 mark ......... . 

Ålands centralsjukhus. 

Under hänvisning till ovanstående f år Ålan:E landsting hemställa 

att Ålandsdelegationen måtte bevilja 

l andskapet Åland ett 504. 618 mark stort 

andra tilläggsanslag för täcka nde av land 

skapets andel i kostnaderna för en om- och 

tillbyggnad av Ålands centralsjukhus. 

Mari eharnn, den dec ffil ber 1971. 

vicetalman 

MarEharnn , d en 1 8 

På 18Ddstingets vägnar: 

talman 

vic etalrnan " 

decernbe~l 71. 
På fim:r . kottets vägnar: 

- ~~ -
Folke Wo i val in \ 

ordförande } 

/) 

fu~c:G:f: sekrete~~~ 
Närvarande i ut skottet: ordföranden Folke lfo iv al in, viceordföranden 

Runar Wi len samt ledamöterna Åke Barnberg, Elmer Jansson, Knut Mattsson. 





i;ä.ckan e trl' land ap ta andel 1 o tn dem f"dr en o - och 1ll 

byggnad V de oen tralaj ukhua. Den 2 3 ti 1968 bar 

kens President atadf1'at andsdelego. · one a beslut av dexJ 

1968 om bevilj · e t l dskapet Åland av ett extrnordinar 

ansl. g på. 858. 451 mark som tillägg till. det 

ma 1967 b Vilja.de enahanda anslag t ör 

del i kostna erna 6 o och tillby gnad :v Åland c 

Ur l d t1 e till dsdelega.tionen 

mars 196 k här å~r. ·· tas följ de kostnal beräkuing. 

I Byggnads i , VV t kniska 

och l tekniska kostnader 

II lwska!"fnillg till röntgenavdel ingen 

III AD ffhingar till labora ie vd ln. 

IV 

V 

VI 

VIl T l f onsy tem 

3.979.900,-

495. 39 ,-

5:; . 5 ,-

99. 45 .-

33. a~o .-

65 . 2 ,-

it ... 826. l o,
I yttr de till andsd le gatio n Bver l ating _ t 

ning r byggnads tyrelsen tunni de berä ade by 

3. 979 900 mark tt och godkän~.ua...1.·1:2. • . Dä.rj .. te 

sen o yttrande anfört. att kostnaderna !ör 

t ··:ven ut de v .framtida illd xt"tlrhö jni ttg 

naa uppg till det belopp , s m åsyftas i landskapets 

ici l n ter ha.d icke !UnDi t äl till erinr 

fand os tn derna. för f ta appara r och anordnin • 
By gnadsstyrelsen har i kri lee ll landakapsstyr l 

21 april 1969 avgivi utlåtand äve ent prena.danbuden 

prenadpris rne. so bef\mni ta "akäl.ig och motsvarar d 

liga ostnaderna för amra centralsjukhua" • även om över 

n dkontrakten för byggnads-, VV och ventilati.onstekniska arb -

tena. Ur detta utlåtande kan ytterligare antecknas att 11 ti1l ent 

prenör för såväl byggnads- som VVS- och vent11ationstekniska arb -

tena har antagits firma som avgivit det lä sta anbudet. " Sära ilt 

utlåtande över el- beakn vningen och valet av el- entreprenör för 

Ålands eentralsjukhu.s har avgivits av yggnadastyrelsen den 23 juni 

1969 och av Ekono över de el tekniska entreprenaderna den 13 

1970. 

r 

Slutgranskning av om- och tillbyggnaden av Ålands cen trale jukhua 

verkställde den 16 mara 1971 och sedan därefter vid granskningen 

påtalade felaktigheter blivit avhjälpta bar det varit möj1igt att 

uppgöra en s ma.nställning över de slutliga kostnaderna för projek

tet. 

I Byggnadstekniska 
VYS-tekniska och 
eltekniska kostn. 

II Anskaffning ar till 
röntgenavdelningen 

III skaffningar till 
laboratorieavdeln . 

IV Anskaffningar ti11 
poliklinik vdelningen 

V Gascentralen 

VI öbler 

VII Te le f onaystem 

l 68 Kostnadsökning 

.:3. 979 . 9oc 4...2::;; . 704 , 66 25; . sc4 ,66 

495 . 390 579. 266 , 76 83. 876 , 76 

53. 560 93 . 95 ,82 40 . 335 ,82 

99 . 450 142. 723,08 43. 273 , 08 

33. 820 137. 811 , 90 103. 991 , 90 

65. 260 82. 531,88 17 . 271 , 88 

. 4 . 727.380 5 . 269. 934,10 542 . 554,10 

98. 800 86.273 . 17 12 . 526 ,83 

4. 826. 180 5. 356 . 207 , 27 530. 027 , 27 
--=-== =-==== 

ov stående kostnadsökning, so . allts uppgår till omkring 10 

oc ä de byggnads ekniska, vvs- teknisk och elteknieka arbetenas 

l till. endast omkri g 6 %, finner i allt v · ntligt sin fdrkla.- . 

ing dels i den västtyska valutans revalverin , som avsevärt på

verkat kostnaderna för anskaffningarna av iDBt ent och annan 



~.i kut 

Of i Ci l by1CJ:;1...a"r.a 

n d 1~6 , 

1969, nt 

t SU!.U.l~'~:o.ig 

lif~~~oi - ex un4 

s slut f tt 

en band.l 

alltså d 3, 

allt 

• i tigit e 12,6 poäng 

• .. erh\ivud taget · d tt akta, 

8 r: dre u 11 inom aj hu '"Olnp.l X t 

0 pli tion y till f' ljd 

oc b e ·4 ri och 

t k tS -'lland "rklling tn stl 

nt len här dr t 

tt i t tes mr U ÖV 

rn och del ~ tt n t ny r.f 1 

, otsa 

UDd r b. nvis n till av a 

.. arieh n, d 20 december 

vicetalman 

11 

c;2 "".,i · . . Jl 

d 

tt dele·gation n t 

ja l d ap t l d ett 504.61 

rt D.IJd r t1 u · la 

vil-

-
de av land pet and l i ko tD ad rna 

för o - ch tillbyggnad a.v 

c tralejukhua. 

1971. 


