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FINANSUT SKOTTETS betänkande N2 17 /1967- 68 med 

anledning av llands landskapsRtyrelses fram Rtäll

ning till Ålands landsting med förslag om utver

kande av ett tillägg till extraordinarie anPla~ 

get för om- och t .illbyggnad av Ålands central-

R jukhus (N2 20/1968). 
Med anledning -av förenämnda framställning, varöver Landstinget in

begärt utRkottets utlätande, får utPkottet, Rom i ärendet hört äldre 

landRkapRRekreteraren Jan-Erik Lindfors, vördsamt anföra följande: 

LandRkapsstyrelsenP åtgärd att anlita konsultbyrån Raster för att 

granRka och eventuellt omarbeta kostnadRkalkylerna för den planerade 

om- och tillbyggnaden av centralsjukhuPet syne 0 ha varit välmotiverad. 

Den nu föreliggande utredningen rörande koPtnaderna borde därför i 

möjligaste mån utgöra en garanti för de faktiRka kostnaderna, Pärskilt 

dä i de kalkylerade beloppen ingår tillräckliga reservationer för in

desf örhöjningar samt för eventuella ändrings- och tilläggsarbeten. 

I samråd med äldre landskapssekreteraren har vi8sa rättelser inf örtR 

beträffande särskilda i förslaget upptagna kostnader. Dessutom har ut

skottet gjort vissa redaktionella ändringar i förRlaget. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utRkottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte ingå till Ålandsdelega

tionen med en sålydande framställning~ 

Till Ålandsdelegationen 

från Ålands landRting. 

Den 25 augusti 1967 har RepublikenR President Ptadfäst ÅlandRdele

gationens beslut av den 30 maj 1967 om beviljande ät landskapet Åland 

av ett extraordinarie Ptatsanslag på 2.207.736 mark för täckande av 

landRkapets andel i koRtnaderna för en om- och tillbyggnad av Åland 0 

centralPjukhus. Landstingets framställning till Ålandsdelegationen 

hade baRerat sig på en framRtällning i ärendet frän Ålands landRkaps

otyrelRe av den 22 november 1966. Enligt RiPtnämnda framAtällning ha

de arkitektbyrå R. Koivula & Co beräknat de totala byggnadskoRtnaderna, 

inklusive planerings- och förvaltningPkoRtnader Pamt arvoden till 

2,690.854 mark. Särskilda övriga kostnader ~ade beräknats till inal

leP 620.750 mark. 

Under januari månad 1968 tillställde arkitekt Koivula byggnadPkom

mitten de slutliga huvudritningarna och arbetsbeskrivningen för den 

ifrågavarande om- och tillbyggnaden av ÅlandP centralsjukhus. Vid före

dragning den 21 februari 1968 godkände och fastställde landskapRsty

relsen ritningarna samt övriga handlingar i ärendet ävensom beRlöt över-

8ända desamma till medicinalstyrelsen och byggnadsstyrelsen i Helsing-
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forP för granskning och utlåtande. Samtidigt härmed beslöt byggnadskom

mitten att konsultbyrän Rastor i HelRingforq 0 kulle erhålla i uppdrag 

att granqka och eventuellt omarbeta i ärendet qammanställda ko 0 tnadQ

kalkyler för att därigenom tillf örPäkra byggherrn ett visst mått av 

Räkerhet med avseende å de faktiska byggnadRutgifterna. ByggnadPkom

mitten hade också inbegärt bindande offerter på planerade anskaffnin

gar till röntgenavdelningen och till gaPcentralen • . slutligen hade ock

så byggnadskommitten beaktat den inverkan på koPtnaderna för detta 

byggnadsf öretag som devalveringen den 12 oktober 1967 kunde förmodas 

medföra. 

Efter att ha tagit del av alla kalkyler och nya kostnadsberäkningar 

i ärendet kunde landskapsstyrelsen anteckna följande sammanställning 

över de i dagens läge beräknade utgifterna för om- och tillbyggnaden 

av Ålands centralsjukhus: 

Sammanställning över de beräknade 

byggnad av Ålands centralsjukhus. 

1966 

I. Byggnadstekniska-, 2.690,854 

VVS-tekniska- och 

eltekniska kostnader 

II. AnRkaffningar till 365,850 

röntgenavdelningen 

III. AnRkaffningar till 41.200 

laboratorieavdel-

ningen 

IV. AnRkaffningar till 76.500 

poliklinikavdelningen 

v. Gascentralen 11.000 

VI. Möbler 50.200 

VII. Telefonsystem 76.000 

Summa mk 3,311.604 

koRtnaderna för om- och till-

1968 

3.979.900 

495.390 

53,560 

99.450 

33,820 

65.260 

98.800 

4.826.180 

Kostnads ökning 

1.289.046 

129 . 540 

12.360 

22.950 

22.820 

15.060 

22.800 

1.514.576 
====================================================== 

I ovannämnda kostnadsberäkning för de byggnadstekniska m.fl. arbe

tena ingår kalkylerade utgifter för en tillbyggnad om 11.500 m3 även

som för en ombyggnad om 4.750 m3, beräknade kostnader för gårds- och 

vägarbeten, kostnader för omläggning av värmesystemet och förbättring 

av ventilationen samt också beräknade utgifter för byggherrns övriga 

omkostnader. Slutligen har reserverats ett belopp för framtida index

förhöjningar (11 %) samt för eventuella ändringR- och tilläggsarbeten. 

Den nu framlagda kostnadskalkylen, POm i ovannämnt avReende helt och 

hållet bygger på RaRtorR beräkningar, bör alltqå med rätt stor s äker-
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het fä betraktas såsom korrekt och slutgiltig. 

Det har redan tidigare omnämnts, att anskaffningarna till röntgen

avdelningen och gascentralen nu .antecknats enligt definitiva pric:ier, 

som bygger på offerter från november och december månader år 1967. De 

övriga kalkylerade anskaffningspriserna ha förhöjts med 30 %. 
Fördelningen av ovannämnda tilläggskostnad om 1.514.576 mark mel

lan landskapet och kommunerna bör, i enlighet med tidigare godtagen 

princip, verkställas så, att landskapet ansvarar för 2/3-delar eller 

för 1.009.718 mark och kommunerna gemensamt för 1/3-del eller för 

504.858 mark. 
Med hänvisning till ovanstående får Ålands landsting vördsamt an

hålla om 
att Ålandsdelegationen Rkulle bevilja land

Rkapet Åland ett 1.009.718 mark stort tilläggc:i

anc:ilag för täckande av landc:ikapets andel i koc:it

naderna för en om- och tillbyggnad av ÅlandR 

centralsjukhus. 

Mariehamn, den 1968. 

På landstingets vägnar: 

• • • • • • • • • • • • • • 
talman. 

• • • • • • • • • • • • • • 
vicetalman. 

Mariehamn den 20 mars 1968 . 

på finansutskottets vägnar: 

-4 I -

ii:;?y ~rr-8--
~c~o~k~de. 

./. 

. . . . . . . . . . . . . . . 
vicetalman. 

/J 
~~~ 
Sune Carlsson 

sekreterare. 

Närvarande i ut .c:ikottet: viceordföranden Harry Lindfors, · leda-

möterna Curt Carlc:ic:ion, Bertel Söderlund och Folke Woivalin samt supp

leanten Thor-Alf EliasPon. 
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Till Å 1 a n d s d e 1 e g a t i o n e n 

frän ~lands landsting. 

Den 25 augusti 1967 har Republikens President Rtadf äst Åland~-

delegationens beslut av den 30 maj 1967 om beviljande åt landFka

pet Åland av ett extraordinarie statRanslag pä 2 . 207 . 736 mark för 

·I 
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täckande av landPkapets andel i kostnaderna för en om- och t il• ockAä inbegärt bindande offerter på planerade anskaffningar till 

byggnad av Ålands centralsjukhus· . Land ~tingetA framställning ti röntgenavdelningen och ~iil gascentralen . Slutligen hade också 

Ålandsdelegationen hade baserat sig på en framställning i ä:ren. byggnadskommitt~n beaktat den inverkan på kostnaderna för detta 

det från Ålands landskapsstyrelse av den 22 november 1966 . En- byggnadsföretag som devalveringen den 12 oktober 1967 kunde för-

R. 
ligt E=listnämnda framAtällning pade arki tektbyrå7Koi vula & ,o be modas medföra. 

räknat de totala byggnad!!!kostnaderna, inkluAive planerings- och Efter att ha tagit del av alla kalkyler och nya kostnadsberäk-

förval tningskostnader, i:iamt arvoden till 2 .690.854 mark. Sär kil ningar i ärendet kunde landskapsstyrelRen anteckna följande samman-

övriga koqtnader hade beräknatA till inalleA 620 .7 50 mark. Atällning över de i dagenA läge beräknade utgifterna för om- och 

Under januari månad 1968 tillställde arkitekt Koi vula bygg- tillbyggnaden av Ålands centralPjukhuA: 

nadAkommittE!n de Rlutliga huvudritningarna och arbetRbeskrivnin Sammanställning över de beräknade koAtnaderna för om- och till-

för den ifrågavarande om- och tillbyggnaden av Ålands central- byggnad av Ålands centralsjukhus. 

sjukhus . Vid föredragning den 21 februari 1968 godkände och faP Kostnads ökning 

ställde landskapsstyrelsen ritningarna Ramt övriga handlingar i I. Byggnadstekniska-, 2 . 690.854 3.979.900 

ärendet ävensom beslöt översända desamma till medicinalstyrelC!e YVS-tekniska och 

och byggnadsstyrelsen i Helsingfors för granAkning och .utlät and eltekniska kostna-

Samtidigt härmed beslöt byggnadskommi ttl!n att konAul tbyrån aPt der 

i Hel~=dngfors Akulle ~ erhålla i uppdrag att grarn=ika och eventuel II. \nskaffningar till 365.850 495 . 390 129.540 

omarbeta i ärendet AammanAtällda kostnadAkalkyler för att däri röntgenavdelningen 

nom tillförsäkra byggherrn ett visPt mått av qäkerhet med av- III. ~nRkaffningar till 41.200 53.560 12.360 

~eende å de faktiqka byggnadsutgifterna. ByggnadAkommi ttE!n hade laboratorieavdel-



ningen Det har redan tidigare omnämntR, att an kaffningarna till rönt-

;j 
AnBkaffningar till " IV. / ' 

I 
76.500 22.950 99.450 genavdelningen och gaPcentralen nu antecknats enligt definitiva 

fi' 

poliklinikavdel- pri~er, Rom bygger pä offerter från november och december månader 

ningen är 1967. De övriga kalkylerade anskaffning~pri~erna ha förhöjt~ 

v. Gascentralen 11.000 33.820 22 . 820 med 30 %. 

VI. Möbler 50.200 65.260 15 . 060 Fördelningen av ovannämnda tilläggRkoAtnad om 1.514.576 ma.:r-k 

VII. Telefonsystem 76.000 98.800 22.800 mellan landskapet och kommunerna bör, i enlighet med tidigare god-

tagen princip, verkställas så, att landskapet ansvarar för 2/3-

Summa mk 3 . 311.604 4.826.180 . 1.514.576 delar eller för 1.009.718 mark och kommunerna gemensamt för 1/3-
================================================~ 

del eller för 504.858 mark. 
I ovannämnda kostnadsberäkning för de byggnad~tekniska m.fl, 

Med hånvisning till ovanstående får llandA landsting vördsamt 
arbetena ingår kalkylerade utgifter för en tillbyggnad om ll .50C 

anhålla om 
m3 ävensom för en ombyggnad om 4. 750 m3 , beräknade kostnader för 

att \landsdelegationen skulle bevilja land-
gårds- och vägarbeten, kostnader för omläggning av vårmesystemet 

~kapet \land ett 1.009.718 mark stort till-
och f örbåttring av ventilationen samt ockAå beräknade utgifter 

för byggherrns övriga omkostnader . Slutligen har reserverats ett 
läggsanslag för täckande av landskapets an-

belopp för framtida indexförhöjningar (11 ~ ) samt för eventue ll 
del i kostnaderna för en om- och tillbyggnad 

ändrings- och tilläggsarbeten. Den nu framlagda ko~tnadskalkyle 
av &lands centralsjukhus. 

som i ovannämnt avseende helt och hållet bygger ~å Rasters ber~ 
Mariehamn , den 22 mars 1968 . 

ningar, bör alltså med rätt stor säkerhet få betraktas Aåsom kO 

rekt och slutgiltig. 
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landstin et~ vägnar: 

- ~[_j;,~~ ="-~ 
Eliel .Persson 

vice talman . 

d1/t __ 
Th . Eriksson 

talman. 

.. 

Q O:ekkik. 
Valter ""N"ordas 

vicetalman . 


