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FINANSUTSKOTTETS .. l;letänkande N2 14/1962 med 

anledning av Ålands lanaskapsstyrelses fram

ställning till Ålands land s ting med förslag om 

utverkande av tillägg till extraordinarie an-

slaget för Ålands yrkesskola (38/1962). 
Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget in

begärt utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört äldre 

landskapssekreteraren Jan-Erik Lindfors och ordföranden i direktionen 

för Ålands yrkesskola, bankdirektör Klas Eklund samt besett det pågåen

de bygget, vördsamt anföra följande: 

Det år 1956 uppgjorda summariska kostraisförslaget har, sedan rit

ning arna i vis sa avseenden omarbetats och byggnadskostnaderna väs ept ligt 

stigit, visat sig alldeles för l ågt. Då numera entreprenadavtal slutit s 

och också de med bygget förenade, utom de egentliga byggnadskostnaderna 

fallande kostnaderna säkrare kunna beräknas, förefinnes möjlighet att 

med större säkerhet kalkylera de totala anläggningskostnaderna för 

skolan. Ett osäkerhetsmoment kvarstår dock i de justeringar, s?m kunna 

påkallas av förändringar i byggnadskostnadsindex, till vilket kostna-

derna under byggnadstiden äro bundna. För detta ändamål har landskaps

styrels en dock föreslagit reserverande av ett belopp om 10.000.000 mk, 

vilket borde vara tillräckligt, såvitt man i dag kan bedöma situationen. 

Då bygget skall slutföras och de slutlig a anläggningskostnaderna, inklu

derande också den lösa inredningen, fastställas innan kommunerna kunna 

äläggas att erlägga sina andelar i anläggningskostralerna, bör tilläggs

anslag utverkas i extraordinarie väg. Finansiering av bygget delvis ge

nom lån skulle medföra stegrade byggnadskostnader genom ränteutgifter, -

vilket skulle ställa landskapets kommuner i en sämre ställning än de i 

centralyrkesskolor deltagande kommunerna i riket. Utskottet kan sålunda 

till alla delar omfatta landskapsstyrelsens förslag. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå, 

att Landstinget måtte ingå till Ålandsdele

gat ionen med en sålydande framställning: 

"Till Ålands delegationen 

från Ålands land s ting 

I en till Ålandsdelegationen riktad framställning av den 3 december 

195 6 har Ålands landsting anhållit, att landskapet Åland måtte bevi ljas 

ett extraordinarie anslag om 130 . 000 . 000 mark för byggande av sko lhus 

för Ålands yrkesskola. Den 23 september 1957 har Ålandsdelegationen bi

fallit sagda framställning och med skrivelse av samma dag anhållit om 

Republikens Presidents stadfästelse av beslutet. Med framställning av 
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den 17 september 1959 har Ålands land sting härefter hos Ålands delega-

tionen anhållit, att delegationen måtte till Repubiikens Pres ident över

lämna nya, reviderade ritningar ; för Ålands yrkes skol-as sko lhus såso'm 

komplettering till Ålands delegationens förenämnda besl ut ·av den 23 sep

tember 1957. Med skrivelse av den _ 24 maj 1960 har Ålands del egationen 

anhållit, att Republikens President ville stadfästa delegationens ti

digare beslut i ärendet samt foga anstalt därom, att det landskapet Å

land ~å grund härav tillkommande extraordinari e anslaget måtte mot 

redovisningS:,?kyldighet: ti 11 Ålands landskaps styrelse i behörig ordning 

utgivas. Den 2 juni 1961 har Republikens President stadfäst -Åland: sdel€

gati onens beslut om bevi ljande av ett extraordinarie anslag om 

130.000.000 mark för byggande av sko lhus för Ålands yrkessko la. 

Efter det rit:cingarna för skolhuset på anmodan av handels- och indust

riministeri~t i vissa detaljer reviderats och kompletterats, kunde bygg

nadsstyrelsens godkännande av huvudritningar, arbetsbeskrivning och kost

nadsberäkningar erhållas den 26 september 1961 och hande13- och industi·j_

ministeriets enahanda godkännande den 20 november 19 61. Nu nämnda kqst

nadsberäkninaa.r, som innefattade byggnadskostnader, expertarvoden o?h 

kostnader f~r kopior, slutade på 175.000.000 mark. Byggnadsstyrelsen 

framhöll likväl, att erforderliga befolkningsskyddsutrymmen i skolhuset 

måste anordnas, varför det var nödvändigt att i s ådant avseende ytter

ligare komplettera ritningarna. De jämförelsevis stora utgifterna för 

dessa befolkningsskyddsutrymmen kunde beräknas höja byggnadskostnaderna 

ytterligare. 

Sedan alla förberedande arbeten blivit s lutförda, kunde byggna.dsför-e~

taget utbjudas på entreprenad under vårvintern 19 62. Samtliga inkomna 

entreprenadhandlingar jämte förslag till entreprenadkontrakt med huvud

entreprenören tillställdes byggnadsstyrelsen för gransknin g och godkän

nande . Den 25 maj 1962 meddelade byggnadsstyrelsen, att entreprenörer, 

entreprenadkontrakt och byggnadskontrollant för Ålands yrkessko las bygge 

blivit godkända. 

Det sålunda godkända kontraktet med huvudentreprenören s lutade på 

inalles 210.228.500 mk. Redan i detta skede var det alltså uppenbart 

att det beviljade extraordinarie anslaget, som grundade sig på kostnads

beräkningar från år 1956, skulle bliva otillräckligt. Landskapsstyrelsen 

ansåg det dock icke vara skäl till att ytterligare uppskjuta förverkli

gandet av byggnadsplanerna utan meddelade byggnadskommissionen, att ar

betena skulle få inledas. 

Kontraktsenligt skall skolhuset vara färdigställt under augusti må- -
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nad 1963, så att arbetsåret 1963-1964 kan in~edas i den nya byg gnaden , 

Enligt den kostnadskalkyl landskapsstyrelsen låtit ~tarbeta skulle f ör 

slutförande av by ggnadsföretag et erfordras följande ti~läggsansla g: 

I. Tilläggsanslag för entreprenadsumman: 

Avtalat entreprenadbelopp 210 ·. 228. 500 

Avdrages beviljat extraordinarie 
anslag 

II. Anslag för indexstegring ar 

III. Arvoden, dagtraktamenten och rese
kostnader åt arkitekt, konsulter 
och konstruktör samt arvoden åt 
byggnadskontrollant och byggnads
kommissionen 

IV. Tilläggs- och ändring skostnader: 

1. huvudvattenledning 

2. läktarvåning i verkstäderna 

3. spånutsugning 

4. förbränningsugn 

5. inredning av verkstädernas för
rådsrum 

6. telefonväxel 

7. res erveras för oförutsedda till-

130.000.000 

500.000 

1.960.000 

1.200.000 

150.000 

600.000 

500.000 

läggskostnader 2.500.000 

V. Grundanskaffning ar till avdelnin g arna. 

1. bilavdelning en 4.181.000 

2. el-avdelningen 865.000 

3. hand els avdelnin g en 8 25.000 

4. metallavdelningen 5.705.000 

5. sömnads avdelning en 1.000.000 

6 . träbearbetnings avdelning en 5.938 . 500 

7. övriga grundanskaffningar 3.250.000 

VI. Anslag för lö s inredning 

mark 

80.228.500 

10 .. 000.000 

20.000.000 

21. 7 64 . 500 

8.000.000 

1 47 .40 3 . 000:-
~=~====~~~~~~- ~~~~ ----

I det beräknade beloppet för tilläggs- och ändringskostnader ingår 

sådana poster, som under byggnadsföretag ets fortsatt a förverklig and e 

blivit erforderlig a för att täcka ut g ifterna för detalj e r och komplet- . 

tenngar, som antingen tidigare icke blivit beaktade e lle r ocks å i pr a k-

tiken befunnits ändamålsenli g a. Den enda väs entlig a kompl e tt ering r; -J. av 

de fastställda huvudritnin garna, nämlig en för s toringen av skola ns verk 

stadsutrymmen genom utbyg gnad av en läktarvåning , har de n 8 nov emb e r 

1962 i vederbörli g ordning blivit godkänd av hand Els- och indus trimini s te-

tiets avdelning för yrkesutbildning . 
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Vid u ppg örande t av detaljför s l age t t ill ·grund ans k affningar f ör av

delningarna har iakttagit s i rike t gä ll an d e n orme r . Hand e ls- och indus :: 

rimini s teriet har granskat ans kaffningspro g r am rne t öch i skrive ls e av 

den 5 november 1962 förklarat sig godkänna d e tsamma. Doc k h a r mi n i s t e

riet samtidig t fäst uppmärksamhe t en vid, att maskinparken ytter ligar e 

borde kompletteras efter det undervisning en vidtagit i d e ·nya loka li t e

terna och alla avdelning ar arbeta i full ut s träckning . F örut om ovann ämn

da allmänna normer har dessutom företagits en noggrann jämfö r else me d 

motsvarande grundanskaffning ar vid jämförbara yrke s skolor i riket. 

Grundanskaffningsprograrnmet har uppgjorts med beaktand e av r e dal!- tidi

gare anskaffad utrustning vid Ålands yrkes skola. Slutlige n b ör i · de tt a 

sammanhang ~bserveras, att en helt ny av d elning , träb earb etning s ?vde l

ningen, sk all inredas och ut rustas med maskin er . 

Anslaget för lös inredning har enligt hös t e n 196 2 gä llande pri~er 

beräknats av arkitektbyrä Elma och Erik Lindroos . I d ett a sammahang mä 

påpekas , att den fasta till byggnaden hörande inre dningen i ngår i ent r€ 

prenadsurnman . 

Med hänvisning ti 11 det ovan anförda får l a nd s t inget v ör ds amt !"(nh&J J 

Mariehamn, den •. ..•.• 

att Ålands de l egationen mått e b ev i 1 j a l and 

skapet Åland e tt ex traordina ri e ansl ag om 

147 . 403.000 rnk sås om tillägg till ex t r ao rdi 

na rie anslaget för byggand e oc h inred ande av 

ett skolhus för Ålands yrke sskola. 

Pä landsting ets vägnar: 

• ••" ••• • • •e~o e eO •• 

talman . 

• • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • 0 

vic etalrnan. vicetalman". 

Mariehamn , den 4 
På n ar: 

/lt , ,.tuwt!:; tt1---._ 
./. olf Sundman. ) 

( 

Närvarande i ut skottet: ordföranden Lennart Matt s so , vic corc1fö-rqnden 

Evald Häggblom samt ledamöterna Gunnar Häggblo m, Lean CJ e r s.so n och s upp

l eanten Sigurd Danielsson. 
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T i 1 1 Å 1 a n d s d e 1 e g a t i o n e n 

från Ålands landsting. 

I en till Ålandsdelegationen riktad framställning av den 3 de-

cember 1956 har Ålands landsting anhållit, att landskapet Åland 

måtte beviljas ett extraordinarie anslag om lJ0.000.000 mark för . 



byggande av skolhus för Ålands yrkesskola. Den 23 september 1951 

har Ålandsdelegationen bifallit sagda framställning och med skri 

velse av samma dag anhållit om Republikens Presidents stadfästel 

av beslutet. Med framställning av den 17 september 1959 har Ålan 

landsting härefter hoa Älandsdelegationen anhälli t , att delegat1 

nen måtte till Republikens President överlämna nya , reviderade r 

ningar för Ålands yrke skolas skolhus såsom komplettering till 

Ålandsdelegationens förenämnda beslut av den 23 september 1957 . 

Med skrivelse av den 24 maj 1960 har Ålandadelegationen anhållit 

att Republikens President ville stadfästa delegationens tidigare 

slut i ärendet samt foga anstalt därom , att det landskapet Åland 

grund härav tillkommande extraordinarie anslaget måtte mot red ov 

ningeskyldighet till Ålands landskapsstyrelse i behörig ordning 

givas. Den 2 juni 1961 har Republiken President stadfäst Ålands 

gationens beslut om beviljande av ett extraordinarie anslag om 

130.000.000 mark för byggande av skolhus för Ålands yrkesskola . 

Efter det ritningarna för skolhuset på anmodan av handels- ocb 

industriministeriet i vissa detal j er reviderats och kompletterats 

kunde byggnadsstyrelsena godkännande av huvudritningar , arbe tsbi' 

skrivning och kostnadsberäkningar erhållas den 26 september ig61 

och handels- och industrimini teriets enahanda godkännande den 20 

november :1961. Nu nämnda kostnad beräkningar , som innefattade bygg- ! 

nadskostnader, expertarvoden och kostnader för kopior, slutade pä 

175 . 000 . 000 mark . Byggnadsstyrel en framhöll likväl , att. erf'orderli~ 
ga befoLl.rningsskyddsutrymmen i skolhueet måste anordnas; v~rför det 

var nödvlindigt att i · s dant av eende ytterligare kompletter?- ritnin 

garna. De jämförelsevis stora utgifterna för dessa befolkningsskyddE 

utrymmen kunde beräknas höja byggnadskostnaderna ytterligare.,, 

Sedan alla förberedande arbeten blivit slutförda, kunde by~gnads-

företaget utbjudas på entreprenad under värvintern 1962 . Samtliga 

inkomna entrepr·enadhandlingar jämte förslag till entreprenadkontraki 

med huvudentreprenören tillställdes byggnadsatyrelaen . för gransk-

ning och godkännande . Den 25 maj 1962 meddelade byggnadsstyrelsen, 

att entreprenörer , entreprenadkontrakt och byggnadskontrollant för 

Ålands yrkesskola bygge blivit godkända . 

Det sälunda godkända kontraktet med huvudentreprenören slutade 

på inalles 210.228.500 mk . Redan i detta Skede var det alltsä up-

penbart , att det beviljade extraordinarie anslaget , som grundade 

sig på kostnadsberäkningar från år 1956, skulle bliva otillräck-

ligt. Landskapsstyrelsen ansåg det dock icke vara.. skäl att ytter:--



12J 

1119 .. 

ligare uppskjuta förverkligandet av byggnad . planerna utan med- ) . spänu tsugning l .; 200 . 000 

delade byggnadskommi aionen t att arbetena skulle få inleda • 4. förbränriingsugn 150 . 000 

Kontrakt enligt skall skolhu et var~ färdig tällt under,auguet 5. inredning av verkstädernas för-

månad 1963 , å att arbet året 1963- 1964 kan inledas 1 den nya byg rädsru 600 . 000 

naden . F.nligt den kostnadskalkyl landskaps tyrelsen 1 tit utarbet 6 . teiefonväxel 500 . 000 

skulle för slutförande av byggnadsföretaget erfordra följande 7 . reservera för oförut edda till-

tilHiggeanslag: lägg kostnader 2. 500 . 000 7 . 410 '. 000 

I . Tillägg anslag för entreprenadsumman: V . Grundanskaffningar till vdelningarna : 

Avtalat entreprenadbelopp 210 .228. 500 1 . bilavdelningen 4 .181 . 000 

~vdrages beviljat extraordinarie 2. el- avdelningen 865 . 000 

anslag_ 130 . 000 . 000 80 . 228 . 500 J . h ndels vd lningen 825 . 000 

II. Anslag för indexstegringar 10 . 000 . 000 4. metallavdelningen 5 . 705 . 000 

II I . Arvoden , . dagtraktamenten och rese- 5. sömnadaavdelningen 1.000 . 000 

kostnader ät arkitekt , konsulter 6 . träbearbetningsavdelningen 5 . 938 . 500 

och konstruktör samt arvoden åt 7. övriga grundanskaffni ngar 3.250 . 000 21 .764 . 500 

byggnadskontrollant och byggnads- VI . Anslag för lös inredning 8 . 000 . 000 

kommission 20 . 000 . 000 mark 147 . 403 . 000 

IV . Tilläggs- och ändringsko tnader: 
I det beräknade beloppet för tilläggs- och ändringskostnader 

1 . huvudvat t enledning 500 . 000 
ingår sådana poster , som under byggnadsföretagets fortsatta för-

2. läktar väning i verkstäder na 1 .960 . 000 . 
verkligande blivit erforder liga för att täcka u tgi ft erna fö r de~ 
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taljer och kompletteringar, som antingen tidigare icke blivit be. 
inredas och utrustas med maskiner. 

aktade eller ock å i praktiken befunnits ändamålsenliga. Den enda 
Anslaget för lös inredning har enligt hösten 1962 gällande 

väsentliga kompietteringen av de fastställda huvudritningarna, 
priser beräknats av arkitektbyrå Elma och Erik Lindroos. I de t ta 

nämligen förstoringen av skolans verkstadsutrymmen genom utbygg-
sammanhang må påpekas , att den fasta till byggnaden hörande in-

nad av en läktarvåning , har den 8 november 1962 i vederbörlig ord 
redningen ingår i entreprenadsumman. 

ning blivit godkänd av handels- och industriministeriet avdel-
Med hänvisning till det ovan anförda får landstinget vör dsamt 

ning för yrkesutbildning. 
anhålla 

Vid uppgörandet av d;taljförslaget till grundanakaffningar f ö 
att Ålandsdelegationen måtte bevilja land-

avdelningarna har iaktta.its i riket gällande normer . Handels- o 
skapet Åland ett extraordinarie anslag om 

industriministeriet har granskat anskaffning programmet och i 
147 . 40) . 000 mark såsom tillägg till extra-

skrivelse av den 5 nov mber 1962 förklarat ig godkänna detsamma, 
ordinarie anslaget för byggande och inredande 

Dock har ministeriet samtidigt fäst uppmärk amheten vid . att 
av ett skolhus för Ålands yrkesskola . 

maskinparken ytterligare borde kompletteras , efter det undervis-
Mariehamn den 5 december 1962. 

ningen vidtagit i de nya lokaliteterna och alla avdelningar arbe 
På 

i full utsträckning . Förutom ovannämnda allmänna normer har des s· 

utom företagits en noggrann jämförelse med motsvarande grundansk 

ningar vid jämförbara yrkesskolor i riket. Grundanskaffningspro- talman. 

grammet har uppgjorts med beaktande av redan tidigare anskaffad ~W--# - .~ ~ 
- ~Eli~ 

utrustning vid Ålands yrkesskola. Slut ligen bör i detta aammanh vicetalman . vicetalman. 

observeras , att en helt ny avdelning träbearbetsavdelningen , sk 


