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LAf\[>SKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag om utverkande av 

tillägg till extraordinarie anslag för upp

förande av ett landskapsmuseum. 

För uppförande av ett landskapsmuseum har medelst Ålandsdelegationens 
beslut den 13 juni 1969 och den 19 oktober 1978 beviljats sammanlagt 

11.500.000 mark. Besluten har stadfästs av Republikens President den 

12 december 1969 och den 24 november 1978. 

Uppförandet av landskapsmuseet påbörjades i augusti 1979 och de direkta 
byggnadsarbetena beräknas slutförda i månadsskiftet november-december 

1980. 

Föreliggande framställning om tilläggsanslag grundar sig på anslags
behov enligt tecknade entreprenadavtal och beräknade övriga byggherre
utgi f ter enligt följande: 

Byggnadstekniska arbeten enligt entreprenadavtal 

VVS-arbeten enligt entreprenadavtal 

Elarbeten enligt entreprenadavtal 

Planering, konsulter, övervakning m.m. 

Telefoncentral 

Anskaffning av inventarier 
Indexjusteringar för byggtiden fram till november 1979 

Beräknad sammanlagd kostnad 

9.400.000 

986. 100 

1.381.925 

1.933.700 
13.701.725 

200.000 

1.250.000 
500.000 

lQ~QQl~Z~Q ----------

Av de ökade kostnaderna för byggnadstekniska arbeten, YVS- och el

arbeten hänför sig 1.760.000 mark till den allmänna stegringen av 

byggnadskostnaderna från mars 1977 till april 1979. I övrigt föran
leds behovet av tilläggsmedel av att kostnaderna vid anslagsbegäran 
tidigare beräknats för lågt. I fråga om kostnadsstegringen för pla
nering, konsulter, övervakning m.m. beror denna förutom på ökade 
byggnadskostnader även på att byggnadsstarten fördröjts. 

Kostnaderna för telefoncentral hänför sig till utvidgning av själv

styrelsegårdens telefoncentral för att kunna betjäna även landskaps

museet. Denna utvidgning avsågs först ingå i elentreprenaden men be-
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ställdes på grund av lång leveranstid separat. 

I beviljade anslag ingår 500.000 mark för inredningar. Närmare ut
redningar har dock visat att anslaget icke räcker till för nödvändi

ga grundanskaffningar av inventarier. Sålunda beräknas enbart kost

naderna för förrådshyllor och ställningar till 750.000 mark. Beaktar 

man därjämte behovet av transporttekniska och andra tekniska inven

tarier, möbler och annan utrustning utgör anslagsbehovet minst 

1.250.000 mark. 

I tidigare anslagsbegäran har i enlighet med tillämpad praxis icke 

ingått utgifter på grund av framtida indextillägg på entreprenadrater. 
På grund härav har därför icke inräknats tilläggsmedel för indexjus

teringar från november 1979 till dess bygget färdigställes. 

En sammanställning av beräknade byggnadskostnader medföljer som bi
laga I. 

Så snart byggnadsarbetena för landskapsmuseet slutförts och museibygg

naden övertagits bör arbetet på ett uppbyggande av basutställningar 

inledas. Detta innebär att projekteringen av utställningarna borde 

inledas med det snaraste. Enligt av byggnadskommitten för landskaps

museet gjorda beräkningar stiger projekteringskostnaderna till 140.000 

mark och kostnaderna för uppbyggande av basutställningarna till ca 

1.000.000 mark. Föreslås att landstinget skulle bemyndiga landskaps

styrelsen att igångsätta förenämnda projektering. På grundval av 

denna avser landskapsstyrelsen därefter att begära medel antingen i 

ordinarie medels budget eller som extraordinarie anslag. 

Då förverkligandet av landskapsmuseet kommer att leda till överskrid

ning av beviljade medel bl.a. för indexjusteringar och nödvändiga till
läggsarbeten och eventuella ändringsarbeten föreslås att landskapssty

relsen skulle beviljas rätt att överskrida beviljade anslag för nödvän

diga utgifter för projektets genomförande. 

Hänvisande härtill får landskapsstyrelsen föreslå 
att Landstinget måtte till Ålands

delegationen ingå med följande fram

ställning. 
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"Till Ålandsdelegationen 

från Ålands landsting. 

För uppförande av ..........•....•..•..... framgår av bilaga I. 

Med hänvisning till ovanstående får landstinget vördsamt anhålla 

Mariehamn, den 

att Ålandsdelegationen måtte be

vilja ett tilläggsanslag om 4. 151.725 

mark till tidigare beviljade extra

ordinarie anslag för uppförande av 

landskapets museibyggnad. 

Talman 

Vicetalman Vicetalman 

Bilaga I: Sammanställning av beräknode byggnadskostnader för land
skapsmuseet," 

Mariehamn, den 19 december 1979. 

Landskapsstyrelseledamot Ingmar Eriksson 

Finanschef Åke Barnberg 



B~ilagc: I. 

Sam.manställning av beräknade bygg_nadskostnader för landskapsmuseet. 

Byggnadstekniska arbeten enl. entreprenadavtal 

VYS-arbeten enl, entreprenadavtal 

Elarbeten 

Planering, konsulter, övervakning m.m. 

Telefoncentral 

Anskaffning av inventarier 

Indexjusteringen per november 1979 

Beräknade ut
gifter i no
vember 1979 

(förutom index) 

9.400.000 

986, 100 

1. 381. 925 

1.933.700 

200.000 

1.250.000 

500.000 

15 .651.725 

Beviljade 
medel 

7.000.000 

1. 900.000 

1.000.000 

1. 100.000 

500.000 

11.500.000 

B.ehov .. ov 
tillä~gs
ansJ"a 

+ 2.400.000 

913.900 

+ 381. 925 

+ 833.700 

+ 200.000 

+ 750.000 

+ 500.000 

+4. 151. 725 --------------------------------------------------------------------------------------


