Å l a n c1 s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 s e s fra1aställning till Ål2nds
landsting med förslag orn utverkanc.ie av ett
andra tillägg till extraordinarie anslaget
för om- och tillbyggnad av Ålands centralsjukhus.
Den 25 augusti 1967 har Republikens President stadfi:i.st Ålandsdelegationens beslut av den 30 maj 1967 om beviljande åt landskapet Ålo.nd
av ett extraordinarie statsanslag på 2. 207. 736 mark för täck an de av
landskapets andel i kostnaderna för en om- och tillbyggnad av Jllands
centralsjukhus. Den 23 augusti 1968 har Republikens President stadfäst 1-landsdelegationens beslut av den 28 juni 1968 om beviljande åt
landä{:apet Åland av ett extraordinarie statsanslag på. 858.451 mark
som t:..llägg till det av delegationen den 30 maj 1967 beviljade' enahanda snsl2get för täckande av lnndskape ts andel i kostnaderna för
om- oc1 tillbyggnad av Ålands centralsjukhus.
Ur ~andstingets framställning till Ålandsdelc ga ti onen av den 22

1S68 kan här återhämtas följande kostnadsberäkning:
By;goadstekniska, VVS-tekniska
3. 979. 900 ,-

IV

ocl el tekniska kostnader
Anskaffningar till röntgenavdelringen
Ansiaffning:::ir till laboratorieavdelningen
Ans~mffningar till poliklinikavdelningen

V

Gas('.en tralen
Möbler
Telefonsystem

495.390,53.560,99.450,33. 820 9 65.260998.800,4.826.160,-

I yttrCJY de till Ålandsdelegationen över landstingets framställning har b:;ggnadsstyrelsen funnit de beräknade byggnadskostnaderna
3~$79.900 r:.ark rätta och godkännbara. 1.)ärjärnte har byggnadsstyrelsen
också i sarm3 yttrande anfört? att kostnaderna för byggnadspro jektet
även utan besktande av framtida indexförhöjningar får beräknas uppgå
till det belc;rp, som åsyftas i landskapets fra111ställning. Medicinnlstyrel sen åte:: hsde icke funnit skäl till erinran beträffande kostnaderna för fc:.staapparnter och anordningar.
Byggnadssty:::elsen har i skrivelse till landskapsstyrelsen av den
2 1 april i 969 cngi vit utlåtande över entreprenadanbuden och en treprennd--

priserna~ sor.u bi:=funni ts n sk1ilign och motsvarar de genornsni ttliga
kostnac1errn1 för :;ndra centralsjukhus' , ävensom över entreprenadkontrakten för bygg~ads-, VVS- och ventilationstekniska arbetena. Ur
'.detta utlåtande l'.:on ytterligare antecknas att n till entreprenör för

- 2 såväl byggnads- som VVS- och ventilationstekniska arbetena har antagits firma som avgivit det lägsta anbudet." Särskilt utlåtande över
el-beskrivningen och valet av el-entreprenör för Ålands centralsjukhus har avgivits av Byggnadsstyrelsen den 23 juni 1969 och av Ekono
över de el tekniska entreprenaderna. den 13 mars 1970.
Slutgranskning av om- och tillbyggnaden av Ålands
verkställdes den 16 mars 1971 och sedan därefter vid
talade felnktigheter blivit avhjälpta har det varit
göra en sammanställning över de slutliga kostnaderna
I

Byggnadstekniska
VVS-tekniska och
el tekniska kos tn.
II Ansk8ffningar till
,röntgenavdelningen
III Anslmffningo.r till
laboratorie av del n.
IV Ans kaf fnin gar ti 11
poliklinikavdelningen
V Gascentralen
VI Möbler
VII Telefonsystem

196?
3.979.900

centralsjukhus
granskningen påmöjligt att uppför projektet.

1971
Kostnc1d.§.21fning
4.222.204,66
242.304,66

495.390

579.266,76

53.560
99.450

93.895,82
142.723,08

40.335,82
43.273,08

33.820
65.200

137.811,90
82.531?88
5.258.434,10
86.273917
5.344.707,27

103.991,90
17. 271, 88

98.800
4.826.180

============

518.527,27

Ovanstående kostnadsökning, som alltså uppgår till knappa 11 %
och för de byggnadstekniska, VVS-tekniska och el tekniska arbetenas
del till endast omkring 6 %, finner i allt väsentligt sin förklaring
dels i den västtyska valutons revc:D.vering, som avsevärt påverkat
kostnaderna för anskaffningarna av instrument och annan teknisk
utrustning ti 11 sjukhuset och dels i de inhemska pris höjningar, s or,1
trots allt under åren 1968-1971 ägt rum och som i synnerhet komrni t
att påverka först entrepren2dsurnmorna och diirefter o i'ferterna på extra
arbeten. I det ta sammffi1hnn g kan erinras om att det offi cie11-'l byggnadskostno.dsindex under tiden från och med mars månad 1968, då landstingets beslut fattades till och med mars månad 1969, då entreprenadanbuden
behandla es i byggnadsstyrelsen, reclari hade stigit med 4,8 poäng
eller alltså med 3,86 %. Från och med mo.j månnd 1969 till och med
mars månad 1971, då alltså slutsyn verkställdes, hade index stigit
med ytterligare 12, 6 poäng eller med 9, 68 ~s. Överhuvud taget är det
Skäl att beakta, att i synnerhet saneringen av äldre utrymmen inom
Sjukhuskoraplexet har medfört komplikationer för byggherrn till följd

'•

-3-

254

nv oförutsedda svå righeter och brist a nd e överensstämmelse mellan äldre ritningar och de faktiska förhållandena. Den anmärkningsvärda
lcostnadsökningen för gascentralen härleder sj_g dels av att go.Sledningssystemet inom lasarettet måste förstoras och moderniseras utöver
de ursprungliga planerna och dels av att tvenne helt nya tryckluftslcompressorer måste o.nslmffas 9 emedan den gamlo. kompressorn ej alls

9

i motsats till vad som hade beräknats 9 kunde taga s i 8Ylvändning, då
luften den förmådde leverera vid analys befanns v aro. oren.
Av kostnaderna för om- och tillbyggnaden av .Lllands centralsjukhus
slmll enligt tidigare fastst ä lld fördelningspr inci p landskapet ansvara för två tredjedelar medan återståend e tredjedel fördelas på de i
centralsjukhuset delaktiga kommunerna. Med ·tillämpning av samma fördelningsgr~nd

skulle landskapets andel av för e n ämnda totalkostnad
utgöra 3.563.138 mark. Då landsko.pet genom -tidigare beslut av Ål o. ndsdelegationen beviljats so.mwa nlagt 3.066.187 mark skulle förty ytter-

ligare 496.951 mark erfordras för a tt t ä cka londskapP.ts andel av kostnaderna för om- och tillbyggnaden av Alands centralsjukhus.
Under h tinvisning t.ill ovc:instående utredning för esl å r landskapssty rels en vördsrunt
att La ndstinget ville hemställa hos
Ålandsdelegationen om beviljande av ett

496.951 mark stort a ndra tilläggsanslag
för att täcka landskapets and el i

kostna-

derna för en om- och tillbyggnad av Ålo.nds
centralsjukhus genom en sålydande framställning.
"Till Ålondsdelegationen
från Ålands lands tin g.
Den 25 augusti 1967 har Republikens President stadfäst ....... . ..
kostnndernn för om- och tillbyggnaden av Ålands centralsjukhus.
Und e r h iinvisnin g till ovanstående får 1lands landsting hemställa
att Ålandsdele ga tionen måtte bevilja

Mo.riehamn, den

l a ndsk ape t Åland ett 496. 951 ma rk stort
andra tilläggsanslag för t äckande av lan dslmpets andel i kostnaderna för en om- och
tillbyggnad av Ålands centralsjukhus.
december 1971.
På l a ndsting e ts vägn a r ~
talman

vicetalman
Mariehmim 9

vicetalman."

Äldre
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Meri e h amn
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