Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-01-03 och 2019-01-03
10 cases found

Diarienr.

ÅLR 2018/10764

Reg.datum

21-12-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande

Loumann Annette,

2019-01-03

Föredragande
Ärendemening

Ersättning för privat anställd lantbruksavbytare

Motpart
Beslöts godkänna ansökan för totalt 75 timmar (15
dagar). (5 N2)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/10826

Reg.datum

28-12-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande

Loumann Annette,

2019-01-03

Föredragande
Ärendemening

Avbytarstöd 2018

Motpart
Beslöts godkänna ansökan för totalt 75 timmar (15
dagar). (6 N2)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/2054

Reg.datum

08-03-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande

Loumann Annette,

Föredragande
Ärendemening
Motpart

Avbytarstöd 2018

2019-01-03

Enligt LF 2014/53 ersätter landskapsregeringen 80 % av
kostnaderna för anlitande av privat anställd avbytare eller
avbytarföretagare under ledighet upp till 300 timmar per
år. Ni har erhållit ersättning för 171,5 timmar
avbytarhjälp. Ni har betalat lön åt privat anställd
avbytare i november, 130 timmar. Av dessa kan 128,5
timmar godkännas. Ni har då utnyttjat samtliga
ersättningsberättigade timmar. Kostnaderna ersätts till
80 % och ersättningen blir därmed 128,5 * 0,8 * 15,99 €
eller 1.643,77 €. (7 N2)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/6031

Reg.datum

02-07-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande

Loumann Annette,

2019-01-03

Föredragande
Ärendemening

Avbytarstöd 2018

Motpart

Enligt LF 2014/53 ersätter landskapsregeringen 80 % av
kostnaderna för anlitande av privat anställd avbytare
under ledighet omfattande 75 timmar för en högsta
totalkostnad av 16 euro per timme, då ersättningen
gäller en anställd. Redovisning har inkommit. Eftersom
ersättningen åt den privat anställde avbytaren i detta fall
redan är 16 euro per timme krävs ingen extra utredning
över lönebikostnader. Kostnaderna överstiger därmed
taket och kan ersättas till högsta belopp 75 timmar *
12,80 € eller 960 €.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/10228

Reg.datum

04-12-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och
internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

Föredragande
Ärendemening
Motpart

Näringsrätt

2019-01-03

Beviljat. Landskapsregeringen meddelar sökanden att
fastigheter kan ägas och besittas utan näringsrätt,
eftersom detta inte utgör sådan näringsutövning som
omfattas av landskapslag (1996:47) om rätt att utöva
näring. Villkor: 1. Tillståndet gäller för handel, produktion
och distribution av energi jämte annan därmed
förknippad verksamhet, för granskning av
elentreprenörers arbeten samt för att förvärva, besitta
och överlåta värdepapper . 2. Bolaget skall ha hemort på
Åland. 3. Minst två tredjedelar av ledamöterna och
suppleanterna i styrelsen skall ha åländsk hembygdsrätt
eller utan avbrott ha varit bosatta i landskapet Åland
under minst fem år. 4. Verksamheten skall bedrivas på
svenska. 5. I verksamheten bör lokala resurser och lokal
arbetskraft användas i mån av möjlighet. 6.
Verksamheten skall vara förenlig med god sed och tillåten
i lag. Ett villkor för tillståndet är att verksamhetsspråket
är svenska. Detta innebär att kunder ska garanteras
service och information på svenska samt att de anställda
som är placerade på Åland ska kunna använda svenska i
sitt dagliga arbete och få all information rörande
anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet gäller
under förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/10373

Reg.datum

11-12-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och
internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

Baltic Bygg Alandia Ab

2019-01-03

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för
byggnadsverksamhet. 2. Bolaget skall ha hemort på
Åland. 3. Minst två tredjedelar av ledamöterna och
suppleanterna i styrelsen skall ha åländsk hembygdsrätt
eller utan avbrott ha varit bosatta i landskapet Åland
under minst fem år. 4. Verksamheten skall bedrivas på
svenska. 5. I verksamheten bör lokala resurser och lokal
arbetskraft användas i mån av möjlighet. 6.
Verksamheten skall vara förenlig med god sed och tillåten
i lag. Ett villkor för tillståndet är att verksamhetsspråket
är svenska. Detta innebär att kunder ska garanteras
service och information på svenska samt att de anställda
som är placerade på Åland ska kunna använda svenska i
sitt dagliga arbete och få all information rörande
anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet gäller
under förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/10428

Reg.datum

13-12-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och
internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

Growth4Blue Consulting Ky

2019-01-03

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för konsultering inom
fiskeri- och miljö inriktad mot myndigheter, kommuner,
företag och föreningar. 2. Bolaget skall ha hemort på
Åland. 3. Minst två tredjedelar av ledamöterna och
suppleanterna i styrelsen skall ha åländsk hembygdsrätt
eller utan avbrott ha varit bosatta i landskapet Åland
under minst fem år. 4. Verksamheten skall bedrivas på
svenska. 5. I verksamheten bör lokala resurser och lokal
arbetskraft användas i mån av möjlighet. 6.
Verksamheten skall vara förenlig med god sed och tillåten
i lag. Ett villkor för tillståndet är att verksamhetsspråket
är svenska. Detta innebär att kunder ska garanteras
service och information på svenska samt att de anställda
som är placerade på Åland ska kunna använda svenska i
sitt dagliga arbete och få all information rörande
anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet gäller
under förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/10452

Reg.datum

13-12-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och
internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

Föredragande
Ärendemening
Motpart

Näringsrätt

2019-01-03

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för hälso- och
idrottstjänster som coachning, föreläsningar och
kursverksamhet. 2. Bolaget skall ha hemort på Åland. 3.
Minst två tredjedelar av ledamöterna och suppleanterna i
styrelsen skall ha åländsk hembygdsrätt eller utan
avbrott ha varit bosatta i landskapet Åland under minst
fem år. 4. Verksamheten skall bedrivas på svenska. 5. I
verksamheten bör lokala resurser och lokal arbetskraft
användas i mån av möjlighet. 6. Verksamheten skall vara
förenlig med god sed och tillåten i lag. Ett villkor för
tillståndet är att verksamhetsspråket är svenska. Detta
innebär att kunder ska garanteras service och
information på svenska samt att de anställda som är
placerade på Åland ska kunna använda svenska i sitt
dagliga arbete och få all information rörande
anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet gäller
under förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/10576

Reg.datum

18-12-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och
internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

Föredragande
Ärendemening
Motpart

Näringsrätt

2019-01-03

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för att bedriva
härbärgeringsrörelse, uthyrning av fritidsstugor samt för
att bedriva byggverksamhet och annan
uthyrningsverksamhet. 2. Bolaget skall ha hemort på
Åland. 3. Minst två tredjedelar av ledamöterna och
suppleanterna i styrelsen skall ha åländsk hembygdsrätt
eller utan avbrott ha varit bosatta i landskapet Åland
under minst fem år. 4. Verksamheten skall bedrivas på
svenska. 5. I verksamheten bör lokala resurser och lokal
arbetskraft användas i mån av möjlighet. 6.
Verksamheten skall vara förenlig med god sed och tillåten
i lag. Ett villkor för tillståndet är att verksamhetsspråket
är svenska. Detta innebär att kunder ska garanteras
service och information på svenska samt att de anställda
som är placerade på Åland ska kunna använda svenska i
sitt dagliga arbete och få all information rörande
anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet gäller
under förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/5879

Reg.datum

28-06-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Franzell Leif,

Föredragande

Bäckman-Hägglund Tina,

Ärendemening

Utvecklingsstöd

Motpart

Holmqvist Lantbruksentreprenad

Beslut

Beslöts bevilja ett förskott på beviljat stöd om 17.920,00
euro motsvarande 80 % av beviljad finansiering för
projektet sedimenteringsdamm i Lillbolstad by. Det
beviljade förskottet kommer att avräknas mot redovisade
och stödberättigandeutgifter senast 1.12.2019. Utbetalt
förskott kan återkrävas av sökanden om inte
motsvarande stödberättigandeutgifter kan påvisas i
slutredovisningen eller om annan omständighet
framkommer som föranleder återkrav av utbetalt
förskott. (1 N1)

2019-01-03

