
Diarienr.  ÅLR 2017/1505 Reg.datum  21-02-2017 Beslutsdatum   2018-09-27

Diarienr.  ÅLR 2017/7425 Reg.datum  29-09-2017 Beslutsdatum   2018-09-27

Diarienr.  ÅLR 2018/8074 Reg.datum  27-09-2018 Beslutsdatum   2018-09-27

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2018-09-27 och 2018-09-27

Ärendemening
Avrop ramavtal; Konsultuppdrag – Teknisk inspektion 

av konstbyggnader i trafiknätet på Åland

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Sundblom Anders,

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart JBS Söderlund, c/o Niklas Söderlund

Beslut

Enligt redovisade kostnader för investeringsstöd 

betalas första raten av stödbeloppet ut på 11.328,00 

euro. (1051 N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas,

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv,

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut

Enligt redovisade kostnader för investeringsstöd 

betalas första raten av stödbeloppet ut på 42.875,94 

euro. (1050 N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas,

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv,
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Diarienr.  ÅLR 2018/7556 Reg.datum  10-09-2018 Beslutsdatum   2018-09-27

Ärendemening Anmälan om elarbeten

Motpart Narvi-sähkö ky

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Lindström Johnny,

Beslut

Beslöts att avropa dyk- och tekniska inspektioner av 

12 st färjfästen samt 3 st broar enligt budgetoffert 

från Bro och stålkontroll. Budgeten för 

konsultuppdraget är beräknad till ca 43 750 euro 

enligt budgetkalkyl 24.09.2018. Kostnaderna påförs 

anslag 76050, Utgifter för drift och underhåll av 

färjfästen, bryggor, broar, hamnar och byggnader.
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Diarienr.  ÅLR 2018/7526 Reg.datum  07-09-2018 Beslutsdatum   2018-09-27

Ärendemening Elarbete av engångskaraktär

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Lindström Johnny,

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt att anteckna Narvi-

Sähkö Ky i elentreprenörsregistret. Ålands 

landskapsregering beslöt att godkänna Raimo Narvila 

som verksamhetens ledare för elarbeten. Godkänd 

ledare för elarbeten är ansvarig för att villkoren i 

detta beslut följs. Landskapsregeringen kan återkalla 

detta tillstånd om innehavaren inte längre fyller de 

fordringar som förutsätts i detta tillstånd, om 

ersättaren för den ansvariga ledaren icke längre är i 

firmans tjänst eller om firman åtar sig arbeten i strid 

med detta tillstånd. Villkor Verksamheten får bedrivas 

under förutsättning att följande villkor iakttas: Vid 

elarbeten iakttas Landskapslag (2017:38) om 

tillämpning på Åland av rikets elsäkerhetslag och 

Landskapsförordning (2017:41) om tillämpning på 

Åland av riksförfattningar om elsäkerhet. Elmateriel 

och elanläggningar är i sådant skick som förutsätts i 

elsäkerhetslagen samt de stadganden och 

bestämmelser som utfärdats med stöd av den, innan 

de tas i drift eller överlåts till någon annan. De som 

utför elarbeten är yrkeskunniga och tillräckligt 

instruerade för sina uppgifter. Entreprenören ska ha 

till förfogande åländsk ellagstiftning och de där 

ingående författningarna inklusive de i 

elsäkerhetsexamen ingående publikationerna och 

andra publikationer som är relevanta för 

verksamheten, de arbetsredskap som är nödvändiga 

för verksamheten samt nödvändiga mätinstrument. 

Ytterligare ska entreprenören ha tillräckliga utrymmen 

med hänsyn till verksamhetens omfattning och ett 

permanent verksamhetsställe. Arbetslokal och 

erforderliga verktyg ska vara sådana som 

landskapsregeringen kan godkänna.
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Diarienr.  ÅLR 2018/6070 Reg.datum  04-07-2018 Beslutsdatum   2018-09-27

Diarienr.  ÅLR 2018/6248 Reg.datum  11-07-2018 Beslutsdatum   2018-09-27

Diarienr.  ÅLR 2017/2329 Reg.datum  23-03-2017 Beslutsdatum   2018-09-27

Diarienr.  ÅLR 2015/7788 Reg.datum  26-06-2015 Beslutsdatum   2018-09-27

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart

Beslut
Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 

31.315,05 euro för utbetalning. (226 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Franzell Leif,

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina,

Ärendemening Elnätsinnehavare, projektanmälan

Motpart Ålands Elandelslag

Beslut
Landskapsregeringen beslöt att anteckna anmälan till 

kännedom.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Lindström Johnny,

Ärendemening Elnätsinnehavare, projektanmälan

Motpart Ålands Elandelslag

Beslut
Landskapsregeringen beslöt att anteckna anmälan till 

kännedom.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Lindström Johnny,

Motpart

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt att anteckna Seppo 

Salmela i elentreprenörsregistret för elarbeten av 

engångskaraktär. Ålands landskapsregering beslöt 

även att godkänna Seppo Salmela som 

verksamhetens ledare för elarbeten.
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Diarienr.  ÅLR 2015/7786 Reg.datum  26-06-2015 Beslutsdatum   2018-09-27

Diarienr.  ÅLR 2018/1498 Reg.datum  15-02-2018 Beslutsdatum   2018-09-27

Ärendemening Reglemente för Ålands gymnasium

Motpart Styrelsen för Ålands gymnasium

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Storfors Elisabeth,

Föredragande

Ärendemening Projektansökan ESF

Motpart
Ålands landskapsregering, Utbildnings- och 

kulturavdelningen

Beslut

Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 

5.000 euro före redovisning 1, 23.054,03 för 

redovisning 2 och 42.499,64 euro för redovisning 3. 

(228 N1, 229 N1, 230 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf,

Föredragande Sommarström Matias,

Ärendemening Projektansökan ESF

Motpart Ålands Fredsförening - Emmaus r.f.

Beslut

Godkända stödberättigande kostnader är 97.908,26 

euro vilket tillsammans med schablonen om 40% 

39.163,30 euro blir 137.071,56 euro. På grund av 

tidigare utbetalt förskott om 100.000 euro, så 

godkänner landskapsregeringen därmed för 

utbetalning 37.071,56 euro, varav ESF-delen utgör 

18.535,78 euro, vilket utgör 50 % av projektets 

totala offentliga kostnader i enlighet med gällande 

finansieringsbeslut. (227 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf,

Föredragande Sommarström Matias,
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Diarienr.  ÅLR 2018/7315 Reg.datum  31-08-2018 Beslutsdatum   2018-09-27

Ärendemening
Utse representant till expertgruppen för det 

immateriella kulturarvet

Motpart Undervisnings- och kulturministeriet

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt utse antikvarie 

Staffan Beijar som sakkunnig till undervisnings- och 

kulturministeriets expertgrupp för det immateriella 

kulturarvet.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande

Föredragande

Beslut

Ålands landskapsregering inbegär en komplettering av 

förslaget till reglemente för Ålands gymnasium i 

enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning 

och utifrån kommentarer i bilagt PM. I reglementet 

ska meddelas närmare bestämmelser om skolornas 

interna organisation, beslutsfattande samt behövliga 

riktlinjer för ansvarsfördelningen, om yrkesrådens 

beslutsfattande och andra omständigheter av 

betydelse samt om beslutsfattandet inom 

läroavtalsutbildningen.

https://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist03.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d

