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FINANSUTSKOTTETS betänkande Nr 8 /1967 

med anledning av Ålands landskapsstyrelses 
framställning till Ålands landsting med 
förslag till andra tillägg till ordinarie 
inkomst- och utgiftsstaten för landskapet 
Åland under år 1967 (24/1967). 

Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget inbe
gärt utskottets utlåtande, får utskottet vördsamt anföra följande: 

Huvuddelen av tilläggsbudgetens utgiftssida upptages av anslaget för 
ett elevinternat vid Ålands husmodersskola. Det av landskapsstyrelsen 
nu framförda förslaget följer de riktlinjer utskottet i sitt betänkande 
Nr 5/1967 föreslog som ett alternativ till det då behandlade förslaget. 
Såsom utskottet förmodade, medför detta förslag väsentligt högre kostna

der. Men utskottet finner det nu framlagda förslaget äga sådana företrä
den, att tilläggskostnaderna måste anses försvarliga. Framför allt medför 
ett fristående elevinternat av stenmaterial större brandsäkerhet, vilket 
för utskottet var det starkaste skälet mot förslaget om inredande av 
elevinternat i karaktärshusets vindsvåning. Den friare dispositionen av 

utrymmena i en särskild byggnad har också medfört en ändamålsenlig plan

lösning. Beräknandet av byggnadskostnaderna kan i detta fall ske med 
större säkerhet an om det hade varit fråga om en ombyggnad av karaktärs

huset . Till det yttre är internatsbyggnaden väl anpassad till de befint

liga byggnaderna . Den östra fasaden, som-~ommer att vara synlig från 

gårdsplanen, förefaller utskottet mindre lyckad än övriga fasader . Då 
denna detalj kan ytterligare övervägas utan att byggnadsföretaget på 

grund därav försenas, anser utskottet att arkitekten kunde beredas till
fälle därtill . Byggnadskostnaderna har beräknats realistiskt med beaktan

de av, att det redan beviljade anslaget om 15 . 000 mk täcker en del av 
projekteringskostnaderna . 

I övrigt har utskottet intet att erinra med anledning av förslaget, 
varför utskottet vördsamt föreslår, 

att Landstinget måtte antaga landskaps
styrelsens förslag till andra tillägg till 
ordinarie inkomst- och utgiftsstaten för 

landskapet Åland under år 1967 oförändrat. 
Mariehamn, den 28 augusti 1967 . 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Matts viceordföranden 
Gunnar Häggblom samt ledamöterna Leandersson , Lindfors och Söderlund . 


