
~ 20/1968. 

Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framst~llning till Ålands lands

ting med förslag om utverkande av ett tillägg 

till extraordinarie anslaget för om- och t·i ll

byggnad av Åland~ centralsjukhus. 

beri 25 atit;jhst.f 1967 har R~publikens President stadfäst Ålandsdelega

tiönens b~siLJ.'t:. . av d~n äb . rn~f l~~-1· b~n be'?iljar.ide åt landskapet Åland av 

ett extrao!'dln~r.i~ -~titsen!iacj på 2. 2~1. 736 mark -får c~~~lande av .landska

;etS anaei i k6~~-näd~±'~-_. !lst-- ~~h öm~·~· ·o~h ti11bytjg.~e1 .. 8. ~ av __ Åiatids centti!Hrjuk ... 

hus. r.andst.itig'i:rt~ ftc1ftl~t~llhitt9 ti 11 Ål.andsdelega tiört~n: ' håd~ baserat si(j 

på en fram~tMlirting i Mten~~t ltån Åi~Qds lan~sKaps~t~r~is~ av den 22 no
vember 196'5· Enligt'. l:iist rättinaä framst~llning had~ atkitdikthyrå R. Kdivlila 

.. . J . . 
& co beräknat de. töta'ia byggri.adskostnaderna, . inklui3ive f,119nerings- 6bh . ·-
f Örva l tni ng skos tna de r, till 2.480.050 mark. Särskilda ovriga kostnader had~ 

beräknats till inalles 620.750 mark. 

Under januari månad 1968 tillställde arkitekt Koivula byggnadskomrnitten · 

de slutliga huvudritningarna och arbetsbeskrivningen för den ifrå_gavarande 

om- och tillbyggnaden av Ålands centralsjukhus. Vid föredragning den 21 

februari 1968 godkände och fastställde landskapsstyrelsen ritningarna samt 
..... ' " . ,. . . 

övri ga handlingar i ärendet ävensom beslöt översända desamma till medi cina L 

styrelsen odh byggnädsstyrelsen i Helsingfors för granskning och utlåtan

de. Samtidigt härmed beslöt byggnadskommitten att konsultbyrån Rastor i 

Helsingfors skulle erhålla i uppdrag att granska och eventuellt omarbeta 

i ärendet sarnmanst~llda kostnadskalkyler för att därigenom tillförsäkra 

byggherrn ett -visst t't!~,tt av säkerhet med avseende å de faktiska byggnads

utglft~rriä ' Syggnadskdrimd. tten hade också inbegärt bindande offerter på 
. .~ I 

planerade anska f fnirig~r ti il röntgenavd~_lningen och ti 11 gascentra len. Slut 

ligerl häde ock~å bygghadskornmis~ionen beaktat den .inverkan på kostnaderna 

rc>r detta b j ggheldsfötet!g som devalveringen den 11 oktober 1967 kunde för 

moda s m~df~re. 

Efter e~t hci tagit el~l ~v i!!iiä kalkyler och n':/a k6~tnadsberäkningar i 

ärendet kuhde iandskap~stYte1~ei'i cmteckria följande salnrnan'stälining . över de 

i dagens läge beräknade utgiftetna för dm - 6ch. tlllbyggnåden av Ålands 

cm tra lsjukhus: 
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sammanställning över de beräknade kostnaderna för om- och tillbyggnad 

av Ålands centralsjukhus . 

I. Byggnadstekniska-J 
vvs-tekniska- och 
eltekniska kostnader 

1966 1968 

2.480.050 3.979.900 

Kostnadsökning 

1. 499. 850 

rr. Anskaffningar till 365.850 495.390 129.540 
röntgenavdelningen 

rrr.Anskaffningar till 41.200 53.560 12.360 
laboratorieavdelningen. 

rv . Anskaffningar till po- 76.500 99.450 22.950 
liklinikavdelningen 

v. Gascentralen 11.000 33.820 22.820 

VI. Möbler 50. 200 65. 260 15 . 060 

VII.Telefonsystem 76.000 98.800 22.800 

gg~~g=ID~======~~1~~~~~~==~~~~g~1~~======1=Z~~=~~~===== 
I ovannämnda kostnadsberäkning för de byggnadstekniska m.fl. arbetena 

ingår kalkylerade utgifter för en tillbyggnad om 11.500 m3 ävensom för en 

ombyggnad om 4.750 m3 , beräknade kostnader för gårds- och vägarbeten, kost

nader för omläggning av värmesystemet och förbättring av ventilationen 

samt också beräknade utgifter för byggherrns övriga omkostnader. Slutligen 

har reserverats ett belopp för framtida indexförhöjningar (11%) samt för 

eventuella ändrings- och tilläggsarbeten. Den nu framlagda kostnadskalky

len, som i ovannämnt avseende helt och hållet bygger på Rasters beräkning

ar, bör alltså med rätt stor säkerhet få betraktas såsom korrekt och slut

giltig. 

Det har redan tidigare omnämnts, att anskaffningarna till röntgenavdel 

ningen och gascentralen nu antecknats enligt definitiva priser, som bygger 

på offerter från november och december månader år 1967. De övriga kalkyle 

rade anskaffningspriserna ha förhöjts med 30%. 

Fördelningen av ovannämnda tilläggskostnad om 1.725.380 mark mellan 

landskapet och kommunerna bör, i enlighet med tidigare godtagen princip, 

verkställas så, att landskapet ansvarar för 2/3-delar eller för 1.150.254 

mark och kommunerna gemensamt för 1/3-del eller för 575.126 mark. 

Under hänvisning till ovanstående utredning föreslår landskapsstyrelsen 

vördsamt 

att Landstinget ville hemställa hos Ålands

delegationen om beviljande av ett 1.150.254 mar~ 

stort tilläggsanslag för täckande av landska

pets andel i kostnaderna för en om- och till

byggnad av Ålands centralsjukhus genom en så

lydande framställning: 
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·~ill Ålä ndsB~legationen 

från Åla nds landsting . 

Den 2 5 augu sti 1 967 - - - -( se frams t ällninge n oven)-

- - - - - - - - 575 . 126 mark. 

Uhder hänvi sning t i l l ov a n s t ående får Ålands landsting hos Åland s de l e 

gationen äran hemställ§ om beviljande åt landskapet Åland av ett 

1.150 . 254 mark stort tillä ggsanslag för täckande av landskapets andel i 
..... . 

kostnaderna fö r en om '!" 'och ' 't i l{byggna d av Ålands centralsjukhus. 

Ma r iehamn, den mars 1968. 

På landstingets vägna r: 

Talman 

Vicetalman Vice t alman.'' 

Mariehamn, den 15 mars 1968 . 

Lantråd 

Påöipss yrelsens v ä gnar: 

Äld r e la ndska p s sekr etera r e 


