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ÄLANDS LANDSKAPSSTYRELSES fram-

ställning till Ålands landsting med 
förslag om utverkande hos Ålandsdele~ 
gationen av ett extraordinarie anslag 
för anskaffande av maskiner och annan 
utrustning till Ålands sjömansskolas 
skolhus. 

Sedan Republikens President den 2 juli 1973 stajfäst Ålandsdele
gationens beslut av den 13 februari ·1973 om beviljande av ett 
3.875.000 mark stort extraordinarie anslag för uppförande av ett 
skolhus för Ålands sjömansskola, har byggnadsarbetena inletts under 
november månad 1973 och skolhuset beräknas vara färdigt för inflytt
ning den 1 januari 1975. Kostnaderna för uppförandet av detta skol
hus har beräknats till 7. ·175. 640 mark och särskild framställning har 
överlämnats till Ålandsdelegationen med hemställan om beviljande av 
tillägg till ovannämnda första extraordinarie anslag för projektet. 

I ovannämnda tilläggsframställning har emellertid icke medtagits 
erforderligt anslag för anskaffningen av maskiner, apparater 9 verk
tyg, möbler och annan utrustning, som erfordras för skolans fort
satta verksamhet" 

Samtliga anbudsgivare hade i sina anbud exkluderat vissa fasta 
och halvfasta inventarier, vilka vid anbudstillfället ej förelåg 
specificerade i detalj. Sådana inventarier jämte tillkommande möbler~ 
apparater och maskiner har nu förtecknats i detaljerade listor. 
Yrkesutbildningsstyrelsens särskilda utlåtande över dessa anskaff
ningar har inbegärts. Kostnaderna för ifrågavarande föreslagna inköp 
har beräknats till 2.026.897 mark. Beräkningarna har verkställts på . 
grundvalen av riktpriser, som erhållits genom upplysningsofferter 
från olika firmor. Rådande allmänna tendens till kraftiga prissteg
ringar på maskinell utrustning har försvårat en definitiv kostnads+ 
bedömriing. Mö,jligheterna att i vissa fall anskaffa begagnade maskiner 
till reducerade priser kommer emellertid att beaktas. 

Anskaffningarna av verktyg och annan sådan jämförbar utrustning 
till de olika avdelningarna har kostnadsberäknats till inalles 
97.084 mark. Kostnaderna för inköp av en kran till den redan invid 
det nya skolhuset färdigställda däcksatrappen skulle på grundvalen 
av en friblivande offert komma att stiga till 3000000 mark. 

En sammanställning av ovannämnda summor utvisar följande: 



Maskiner, apparater, möbler och 
inventarier 
Verktyg och jämförbar utrustning 
Kran till däcksatrappen 

2.026.897,-
97.084,-

300. 000,-

339 

Av detta belopp för särskilda anskaffningar till Ålands s jömans

skola kommer emellertid andelar till ett beräknat belopp om ca. 
1,7 miljoner mark att direkt även utnyttjas av Ålands tekniska 
skola vid maskin-, el-, fysik- och kemilaborationer 9 demonstra
tioner och övningar . Ett skolhus för Ålands tekniska skola i omedel
bar anslutning till skolhuset för Ålands sjömansskola ingår i den 
planerade helhetslösningen 1ör detta område. 

Under hänvisning till ovanstående får landskapsstyrelsen förty 

vördsamt föreslå, 
att l andstinget skulle ingå till 

Ålandsdelegationen med en sålydande 
framställning~ 

"Till Ålandsdelegationen 

från Ålands landsting . 

Sedan Republikens President den 2 juli 1973 stadfäst === (lika-
som i framställningen) === helhetslösningen för detta område. 

Under hänvisning till ovanstående får Ålands landsting förty 
vördsamt hemställa 

Mariehamn , den 

Mariehamn, den 

Lantråd 

Kanslichef 

att Ålandsdelegationen ville be

vilja landskapet Åland ett extraordi
narie anslag om 2.423.981 mark för 
anskaffande av masldner och annan 

särskild utrustning till Ålands sjö
mansskolas skolhus. 

april. 1974. 

På l andstingets vägnar~ 
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