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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 7/1977-78 med
anledning av landskapsstyrelsens framställning
till landstinget med förslag om utverkande av
tillägg till extraordinarie anslaget för uppförande av landskapets självstyrelsegård jämte
museibyggnad och ämbetsbostad för lantrådet
samt parkeringsanläggningar och med Ålands
turisthotell gemensamma tekniska anläggningar
och befolkningsskydd till den del anslaget
gäller uppförande av självstyrelsegård och
parkeringsanläggningar.
Landstinget har över ovan nämnda framställning inbegärt finansutskottets
utlåtande.
Utskottet,som i ärendet hört finanschefen Ake Bamberg, får anföra följande.
Framställningens huvudsyfte är att underlätta c - finansieringen av den
pågående etappens slutskede i fråga om de kostnader som mer eller mindre
automatiskt tillkommer på grund av indexjusteringar. I anslagsäskandet
ingår vidare begäran om anslag för voteringsanläggning. Landskapsstyrelsens
diskussioner med den till tänkta leverantören har lett fram till ett förslag om en anläggning med betydligt större användningsmöjligheter än tidigare förutsatt och bättre utnyttjande av anläggningens kapacitet. Av betydelse är därvid att framhålla förbättringar i fråga om informationsmöjligheterna samt att datorkapaciteten skall kunna utnyttjas för funktioner inom
det till projekt -77-komplexet hörande turisthotellet.
Dimensioneringen anser utskottet är riktigt avväg~med tanke på landstingssalens storlek och användningsmöjligheter inom kongressektorn. Det är också
ifråga om installationen och inkörningstiderna viktigt att beslut i frågan
kunde träffas vid ett så tidigt skede som möjligt.
Utskottet, som sålunda helt omfattat framställningen,får med vissa redaktionella ändringar i texten föreslå
att Landstinget måtte till ålandsdelegationen
ingå med följande framställning:
"Till Alandsdelegationen
från Ålands landsting.
För uppförande av landskapets självstyrelsegård och parkeringsanläggningar
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har medelst Alandsdelegationens beslut den 13 juni 1969 och den 8
januari 1976 beviljats sammanlagt 27.924.216 mark. Byggnadsarbetena
påbörjades våren 1976 och pågår alltjämt. I det beviljade anslaget ingår, enligt hittills tillämpad praxis, icke några medel för på förhand
beräknade indexjusteringar. Då bl.a. för byggets kontraktssumrnor utgår
indextillägg, vilka stiger till betydande belopp, har det för att underlätta finansieringen ansetts nödvändigt att redan i detta skede utverka
tillägg till tidigare beviljade extraordinarie anslag.
Kostnadsstegringar på grund av indextillägg.
(Som framställningen).
Kostnadsstegringar på grund av höjd omsättningsskatt.
(Som framställningen) .
Anslag för voteringsanläggning.

slagsbehovet tillfredsställande utrett i fråga om behov och dimensionering
av anläggningen och beviljade på den grund icke något anslag f9r voteringsapparatur. Sedan dess har emellertid landskapsstyrelsen änyo utrett
frågan och funnit en voteringsanläggning erforderlig.
Kostnaderna .•.. (som framställningen) .•.. kongressanläggning.
Fördelen med den av Nokia-Elektronik utvecklade anläggningen är framförallt
dess mångsidighet. Anläggningens dator kan - förutom de ovannämnda funktionerna - även användas som integrerande del av ett hotellbokningssystem
och för datorisering av fakturering och andra funktioner inom det landskapsägda
turisthotellt?t .
Med tanke på att . . . . (som framställningen) .... i allt högre grad.
hänvisning till ovanstående och Ålands landstings framställning den
18 december 1967, den 18 april 1969 och den 16 juli 1975 angående extraordinarie anslag för Ålands självstyrelsegård får landstinget vördsamt
anhålla
att Ålandsdelegationen måtte bevilja ett tillläggsanslag om 2.625.000 mark till tidigare beviljade extraordinarie anslag för uppförande
av landskapets självstyrelsegård.
Marieharnn, den
~1ed
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- ta"lman

vicetalman .

vicetalman

Mariehamn den 13 januari 1978.
På

vägnar:

sekreterar e .

Närvarande i utskottet:ordföranden Mattsson, ledamöterna Olof Jansson,
Rodmar Söderlund, Torvald Söderlund samt ersättaren Elmer Jansson .
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