11 1
Å 1 a n d s
s e s

m 42/1962.
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framställning till Ålands landsting med

förslag om utverkande av tillägg till extraordi
narie anslaget för Alands lyceums om- och tillb
nad.

Republikens President har den 19 september 1958 stadfäst Ålandsde
gationens beslut av den 10 maj 1958 angående beviljande åt
Åland av ett extraordinarie anslag om 126.480.000 mark för ve~kstäl
lande av en om- och tillbyggnad av _~1,_lands lyceum och den 30 SE:lptembe:r:J!

1960 stadfäst lllandsdelegationens beslut av den 18 maj 1960 a-et såsom
tillägg till förenämnda anslag bevilja landskapet Åland ytterligare

59.288.150 mark utöver för ändamålet tidigare beviljat anslag. 7ö>:>
om- och tillbyggnaden har sålunda hj_ttills såsom extraordinarie anslag beviljats 185.768.150 mark.
Sedan arbetet slutförts, slutsyn förrättats på tillbyggnaden den

23 augusti 1960 och på ombyggnaden den 24 augusti 1961 samt garantisyn på tillbyggnaden den 24 augusti 1961 och på ombyggnaden den 6 sep,
tember 1962, har framgått att byggnadskostnaderna stigit till
188.504.836 mark. Då från detta belopp avdrages 203.700 mark, utgörande förseningsböter jämte indextillägg, uppgå nettoutgifterna för
byggnadsföretaget till 188.301.136 mark. r.rforderligt tillägg till
tidigare beviljade extraordinarie anslag utgör sålunda

2.532.986 mar

Av de beviljade extraordinarie anslagen har hitintills redovisats
och av statskontoret godkänts och utbetalats ett belopp om 185.697.26
mark. Under byggnadstiden har det av Statistiska centralbyrån fastställda indexet för byggnadskostnaderna (byggarens index) till vilket
entreprenadkontrakten för arbetet bundits, stigit från 119 i december
år 1959 till 130 i augusti år 1961. I de av statskontoret godkända re
dovisningarna ingår sålunda enligt entreprenadkontrakten utfallande
indextillägg till ett belopp om 3.327.641 mark, varav enbart 2.613.32
mark hänför sig till tiden efter det landstingets framställning om fö
renämnda tillägg gjordes år 1960. Stegringen utöver tidigare beräknad.
kostnader faller sålunda helt på lrnntraktsenliga indextillägg 1 vilka
icke kunnat beaktas vid tidigare uppgjorda kostnadskalkyler.
Med hänvisning till ovananförda får landskapsstyrelsen vördsamt
reslå

f~

att Landstinget mätte ingå till Ålandsdelegationen med anhCtllan om ett tillägg till tidigare
extraordinarie anslag för om- och tillbyggnad av
illands lyceum om 2.532 .. 986 mark, genom en sålyda

11 9~
- 2d e framställning :
"Till Ålandsdele g ationen
från Ålands landst·
Republikens President •••••••• • • • ••

(som framställningen ovan) ••

••• •• • ••• kostnadskalkyler.
På g rund av ovan anförda anhå ller landstlinget vördsamt
att Ålandsd e le g ationen såsom tilläg g till tidigare bevilj a de extraordinarie anslag f ör omoch tillbygg n a d av Ålands lyceum må tte bevilja
landskapet 2.532.986 mark.
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vicetalman.
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vicetalman. "
Mariehamn den 28 november 19 6 2 .

På landskaps s t~:n)" v ägnar:
Lantrå d

~~~
Landskapsk a mrer

