Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-01-17 och 2019-01-17
30 cases found

Diarienr.

ÅLR 2016/8427

Reg.datum

04-11-2016 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Stolt Ralf,

Föredragande

Bäckman-Hägglund Tina,

Ärendemening

Finansieringsansökan

Motpart

Ab Rafael

Beslut

Utifrån godkända stödberättigande kostnader
bevilja 441.000 euro för utbetalning. (6 N1)

Diarienr.

ÅLR 2016/1986

Reg.datum

11-03-2016 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Eliasson-Myllykoski Siv,

Ärendemening

Investeringsstöd - 23537

Motpart

Hedmarks

Beslut

Enligt redovisade kostnader för investeringsstöd
betalas stödbeloppet ut på 7.648,13 euro. (45
N2)

Diarienr.

ÅLR 2018/1404

Reg.datum

14-02-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Eliasson-Myllykoski Siv,

Ärendemening

Investeringsstöd

Motpart

Plantbiten Ab

Beslut

Enligt redovisade kostnader för investeringsstöd
betalas stödbeloppet ut på 12.768,00 euro. (46
N2)

Diarienr.

ÅLR 2018/7490

Reg.datum

06-09-2018 Beslutsdatum

2019-01-17

2019-01-17

2019-01-17

2019-01-17

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Eliasson-Myllykoski Siv,

Ärendemening

Utvecklingsstöd

Motpart

Ålands hushållningssällskap r.f.

Beslut

Enligt redovisade kostnader för investeringsstöd
betalas stödbeloppet ut på 1.065,00 euro. (47
N2)

Diarienr.

ÅLR 2018/8429

Reg.datum

09-10-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Nord Lennart,

Föredragande

Ekblom Björn,

Ärendemening

Trafiksäkerhetsåtgärder för landsväg 1 vid
avtaget till Kungsö.

Motpart

Jomala Kommun

2019-01-17

Ålands landskapsregering har ånyo mottagit en
skrivelse från Jomala kommun i vilken de
anhåller om att få hastigheten sänkt till 70 km/h
i korsningsområdet och trots att vi som
väghållare redan tidigare förklarat (ÅLR
2018/4720) varför det inte finns utrymme för
breddning av LV 1, begärt att frågan om
breddning bör omvärderas. Ålands
landskapsregering konstaterar att Jomala
kommun under perioden 2000 till 2017 tillåtit
och godkänt en planläggning av delar av Kungsö
by vilket med fört befolkningstillväxten växt med
nästa 100%. Ålands landskapsregering har en
praxis att låta exploatören planera och verkställa
samt stå för samtliga kostnader för nya
trafiklösningar som hänförs till ny exploatering. I
detta fall kan man konstatera att Jomala
kommun är den stora vinnarna av
exploateringen med de fortlöpande
skatteinkomster en exploatering medför. Om en
åtgärd skall genomföras, skall den ske i samråd
med väghållaren som även skall godkänna
åtgärderna innan dessa verkställs. En eventuell
åtgärd ska planeras så att en
hastighetsbegränsning om 90 km/h kan
bibehålla, med beaktande av
Hammarlandsvägens betydelse som huvudled
och att pendling skall prioriteras.
Förutsättningarna för en sådan trafiklösning
finns inte inom nuvarande trafikområde, utan
korningsområdet måste flyttas antingen österut
eller västerut för att inte komma i konflikt med
fridlysta växter eller fornminnen. Väghållaren
har redan gjort åtgärder inom korsningsområdet
genom att införa omkörningsförbud samt
förberett för vägbelysning. I fråga om
hastighetssänkning av huvudvägen kommer den
frågan att tagas upp intern i samband med den
årliga översynen av hastighetsbegränsningar
inom vägnätet.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/10799

Beslutande organ

Reg.datum

27-12-2018 Beslutsdatum

Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

2019-01-17

Beslutande

Nord Lennart,

Föredragande

Ekblom Björn,

Ärendemening
Motpart

Beslut

Trafikarrangemang vid Öra strand i
Hammarlands kommun
Hammarlands kommun

Ålands landskapsregering har mottagit en
skrivelse från Hammarlands kommun i vilken de
anhåller om att få hastigheten sänkt till 70 km/h
på vägavsnittet Storviksgränd till Marsunds bro
och att en infart anläggs till GC-leden från
bostadsområdet så att det enkelt går att komma
in på GC-leden för gångare och cyklister samt
att landskapsregeringen tar fram och bekostar
ett utkast till vägplan för sträckan Marsundsbro
till Storviksgränd för att få en helhetslösning för
hela trafikområdet inkluderande en
kostnadskalkyl. Ålands landskapsregering
konstaterar att man redan i samband med att
kommunen planerade markområdena på Öra för
bosättning var frågan om trafikarrangemang
högaktuell. Kommunen hade via Atom arkitekter
skissat på en trafiklösning som inte kunde
godkänns av väghållaren. Ålands
landskapsregering har en praxis att låta
exploatören planera och verkställa samt stå för
samtliga kostnader för nya trafiklösningar som
hänförs till exploatering. Om en åtgärd ska
genomföras, ska den ske i samråd med
väghållaren som även skall godkänna åtgärderna
innan dessa verkställs. En eventuell åtgärd ska
planeras så att en hastighetsbegränsning om 90
km/h om möjligt kan bibehållas, med beaktande
av Hammarlandsvägens betydelse som huvudled
där pendlare skall priorieras. Väghållaren
anlägger en anslutning för lätt trafik mitt emot
anslutningen till Öra bostadsområde för att
underlätta för gångare och cyklister att ta sig till
GC leden. Åtgärden verkställs våren/sommaren
2019. I fråga om hastighetssänkning av
huvudvägen kommer den frågan att tagas upp
intern i samband med den årliga översynen av
hastighetsbegränsningar inom vägnätet.

Diarienr.

ÅLR 2016/9392

Reg.datum

14-12-2016 Beslutsdatum

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen
Avdelningschef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Juslin Rainer,

Föredragande

Storfors Elisabeth,

Ärendemening

Grundskolans stödundervisning i svenska

2019-01-17

Motpart
Landskapsregeringen har beslutat att ta i bruk
en digital blankett för redovisning av
stödundervisningen i svenska.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/239

Reg.datum

10-01-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för
rättsliga och internationella frågor
tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

2019-01-17

Föredragande
Ärendemening

Lotteritillstånd

Motpart

Åland United r.f.

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet
gäller för tiden 21.1-31.12.2019 – landskapet
Åland. Lotternas antal, pris och sammanlagda
försäljningspris: 750 st – 30 €/st – sammanlagt
försäljningspris 22.500€ Syfte: Till förmån för
ideell fotbollsverksamhet. Villkor: 1. Lottsedel
skall vara försedd med uppgift om arrangören.
2. Vinnare skall vara berättigad att utfå vinst
senast inom två månader efter dragningen. 3.
Lotteriarrangören skall iaktta stadgandena i
lotteriskattelagen (FFS 552/92). 4. Vinsternas
sammanlagda värde skall utgöra minst 35
procent av lotternas sammanlagda
försäljningsvärde. Den minsta vinstens värde
skall motsvara minst lottens pris. 5.
Tillståndshavaren är skyldig att inom fem
månader från det att varulotteritillståndet
upphört att gälla inlämna redovisning till
Lotteriinspektionen.

Diarienr.

ÅLR 2018/10686

Reg.datum

20-12-2018 Beslutsdatum

2019-01-17

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för
rättsliga och internationella frågor
tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

Föredragande
Ärendemening

Penninginsamling

Motpart

Finlands Friidrottsförbund r.f.

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet
gäller för tiden 17.1-31.12.2019 – landskapet
Åland. Syfte: Till att understöda föreningars
friidrottsverksamhet, utöka finländarnas intresse
för friidrott samt att skapa förutsättningar för att
bevara den uppnådda ställningen inom
elitidrotten. Insamlingssätt: Genom numrerade
insamlingsblanketter och bankgiro, telefon, epost samt internet (inom ramen för Operation
Ärevarvet år 2019). Villkor: 1. Information om
penninginsamlingen ska finnas på svenska
språket. 2. Tillståndshavaren är skyldig att
senast tre månader efter det insamlingen
avslutats inlämna redovisning i två exemplar till
Ålands polismyndighet, PB 73, 22101
Mariehamn. Redovisningsblankett finns bifogad
samt på landskapsregeringens hemsida
www.regeringen.ax.

Diarienr.

ÅLR 2018/10798

Reg.datum

27-12-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för
rättsliga och internationella frågor
tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

Föredragande
Ärendemening
Motpart

Penninginsamling

2019-01-17

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet
gäller för tiden 17.1-31.12.2019 – landskapet
Åland. Syfte: Till att stöda biståndsverksamhet i
Estland, Lettland, Litauen, Kroatien, Bosnien och
Hercegovina, Peru, Västsahara och Togo.
Insamlingssätt: Genom 10 st sparbössor, brev,
telefonsamtal, internet, sociala medier,
tidningsreklam, utomhusreklam, donationer,
bankgiro samt evenemang. Villkor: 1.
Information om penninginsamlingen ska finnas
på svenska språket. 2. Tillståndshavaren är
skyldig att senast tre månader efter det
insamlingen avslutats inlämna redovisning i två
exemplar till Ålands polismyndighet, PB 73,
22101 Mariehamn. Redovisningsblankett finns
bifogad samt på landskapsregeringens hemsida
www.regeringen.ax. Tillståndet gäller under
förutsättning att tillståndsvillkoren är uppfyllda.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/394

Reg.datum

14-01-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för
rättsliga och internationella frågor
tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

2019-01-17

Föredragande
Ärendemening

Befolkningsregisteruppgifter 2019

Motpart

Eckerö kommun

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att bifalla ansökan
på följande villkor: 1) Sökanden får själv
bekosta eventuella utgifter förenade med den
tekniska anslutningen, 2) Landskapsregeringen
förbehåller sig rätt att debitera Eckerö kommun
för tillhandahållen information och arbete, 3)
Uppgifterna skall på behörigt sätt skyddas mot
olovlig användning, utplånande och ändring
samt mot olovligt tillgrepp. Förvaltningsansvarig
IT Ronny Lundström är utsedd att vara Ålands
landskapsregerings kontaktperson i den
verkställande delen av arbetet.

Diarienr.

ÅLR 2019/339

Reg.datum

14-01-2019 Beslutsdatum

2019-01-17

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för
rättsliga och internationella frågor
tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

Föredragande
Ärendemening

Befolkningsregisteruppgifter 2019

Motpart

Lemlands kommun

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att bifalla ansökan
på följande villkor: 1) Sökanden får själv
bekosta eventuella utgifter förenade med den
tekniska anslutningen, 2) Landskapsregeringen
förbehåller sig rätt att debitera Lemlands
kommun för tillhandahållen information och
arbete, 3) Uppgifterna skall på behörigt sätt
skyddas mot olovlig användning, utplånande och
ändring samt mot olovligt tillgrepp.
Förvaltningsansvarig IT Ronny Lundström är
utsedd att vara Ålands landskapsregerings
kontaktperson i den verkställande delen av
arbetet.

Diarienr.

ÅLR 2019/309

Reg.datum

11-01-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för
rättsliga och internationella frågor
tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

2019-01-17

Föredragande
Ärendemening

Befolkningsregisteruppgifter 2019

Motpart

Saltviks kommun

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att bifalla ansökan
på följande villkor: 1) Sökanden får själv
bekosta eventuella utgifter förenade med den
tekniska anslutningen, 2) Landskapsregeringen
förbehåller sig rätt att debitera Saltviks kommun
för tillhandahållen information och arbete, 3)
Uppgifterna skall på behörigt sätt skyddas mot
olovlig användning, utplånande och ändring
samt mot olovligt tillgrepp. Förvaltningsansvarig
IT Ronny Lundström är utsedd att vara Ålands
landskapsregerings kontaktperson i den
verkställande delen av arbetet.

Diarienr.

ÅLR 2019/307

Reg.datum

11-01-2019 Beslutsdatum

2019-01-17

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för
rättsliga och internationella frågor
tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

Föredragande
Ärendemening

Befolkningsregisteruppgifter 2019

Motpart

Sunds kommun

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att bifalla ansökan
på följande villkor: 1) Sökanden får själv
bekosta eventuella utgifter förenade med den
tekniska anslutningen, 2) Landskapsregeringen
förbehåller sig rätt att debitera Sunds kommun
för tillhandahållen information och arbete, 3)
Uppgifterna skall på behörigt sätt skyddas mot
olovlig användning, utplånande och ändring
samt mot olovligt tillgrepp. Förvaltningsansvarig
IT Ronny Lundström är utsedd att vara Ålands
landskapsregerings kontaktperson i den
verkställande delen av arbetet.

Diarienr.

ÅLR 2019/463

Reg.datum

16-01-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för
rättsliga och internationella frågor
tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

Föredragande
Ärendemening

Befolkningsregisteruppgifter 2019

Motpart

Föglö kommun

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att bifalla ansökan
på följande villkor: 1) Sökanden får själv
bekosta eventuella utgifter förenade med den
tekniska anslutningen, 2) Landskapsregeringen
förbehåller sig rätt att debitera Föglö kommun
för tillhandahållen information och arbete, 3)
Uppgifterna skall på behörigt sätt skyddas mot
olovlig användning, utplånande och ändring
samt mot olovligt tillgrepp. Förvaltningsansvarig
IT Ronny Lundström är utsedd att vara Ålands
landskapsregerings kontaktperson i den
verkställande delen av arbetet.

2019-01-17

Diarienr.

ÅLR 2018/10824

Reg.datum

28-12-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån
tjänstemannabeslut

Beslutande

Loumann Annette,

2019-01-17

Föredragande
Ärendemening

Ersättning för årsledighet, moders- och
faderskapsledighet för lantbrukare 2019

Motpart
Beslöts godkänna ansökan för totalt 75 timmar
(15 dagar). (48 N2)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/98

Reg.datum

07-01-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån
tjänstemannabeslut

Beslutande

Loumann Annette,

2019-01-17

Föredragande
Ärendemening

Avbytarstöd 2019

Motpart
Beslöts godkänna ansökan för totalt 75 timmar
(15 dagar). (49 N2)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/115

Reg.datum

07-01-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån
tjänstemannabeslut

Beslutande

Loumann Annette,

2019-01-17

Föredragande
Ärendemening

Avbytarstöd 2019

Motpart
Beslöts godkänna ansökan för totalt 300 timmar
(30 dagar). (50 N2)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/230

Reg.datum

09-01-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån
tjänstemannabeslut

Beslutande

Loumann Annette,

Föredragande
Ärendemening

Avbytarstöd 2019

Motpart
Beslut

Beslöts godkänna ansökan för totalt 300 timmar
(30 dagar). (51 N2)

2019-01-17

Diarienr.

ÅLR 2019/236

Reg.datum

09-01-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån
tjänstemannabeslut

Beslutande

Loumann Annette,

2019-01-17

Föredragande
Ärendemening

Avbytarstöd 2019

Motpart
Beslöts godkänna ansökan för totalt 300 timmar
(30 dagar). (52 N2)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/6781

Reg.datum

13-08-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen
Avdelningschef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Juslin Rainer,

Föredragande

Storfors Elisabeth,

Ärendemening

Anvisning om godkännande av sjöfartsutbildning

Motpart

2019-01-17

Landskapsregeringen uppmärksamgör
Högskolan på Åland, Ålands gymnasium och
Ålands sjösäkerhetscentrum på att
tillståndsförfarandet inom sjöfartsutbildningen
har ändrat genom rikets lag om
transportservice, (FL 320/2017) som trädde i
kraft 13.7.2018. I enlighet med gällande
lagstiftning är Trafiksäkerhetsverket
tillståndsmyndighet för sjöfartsutbildning i
Finland. Tillståndsförfarandet gäller även på
Åland genom en överenskommelseförordning,
Republikens presidents förordning om
utvärdering och godkännande av
sjöfartsutbildning som ges på Åland. (ÅF
2018:37), (FF 501/2018) Förordningen trädde
ikraft 1.7.2018. Landskapsregeringen
uppmärksamgör de sjöfartsutbildande skolorna
på att lagstiftningen reglerar ett övergångsskede
i tillståndsförfarandet. ”Utbildningsanordnare
som avses i II avd. 11 kap. 1 § som ger
sjöfartsutbildning ska ansöka om godkännande
enligt den paragrafen samt om godkännande av
utbildningen enligt 3 § i det kapitlet inom ett år
från ikraftträdandet av denna lag, och de får ge
sjöfartsutbildning enligt den paragrafen utan
godkännande tills Trafiksäkerhetsverket har
beslutat om godkännandet.”
Landskapsregeringen översänder de anvisningar
som Trafi har utfärdat inför ansökan om tillstånd
att bedriva utbildning och godkännande av
utbildning.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/258

Reg.datum

10-01-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån
tjänstemannabeslut

Beslutande

Loumann Annette,

Föredragande
Ärendemening

Avbytarstöd 2019

Motpart
Beslut

Beslöts godkänna ansökan för totalt 75 timmar
(15 dagar). (53 N2)

2019-01-17

Diarienr.

ÅLR 2019/363

Reg.datum

14-01-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån
tjänstemannabeslut

Beslutande

Loumann Annette,

2019-01-17

Föredragande
Ärendemening

Avbytarstöd 2019

Motpart
Beslöts godkänna ansökan för totalt 75 timmar
(15 dagar). (54 N2)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/439

Reg.datum

16-01-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån
tjänstemannabeslut

Beslutande

Loumann Annette,

2019-01-17

Föredragande
Ärendemening

Avbytarstöd 2019

Motpart
Beslöts godkänna ansökan för totalt 75 timmar
(15 dagar). (55 N2)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/449

Beslutande organ
Beslutande

Reg.datum

16-01-2019 Beslutsdatum

Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån
Tjänstemannabeslut
Häggblom Maija,

Föredragande
Ärendemening

Utlåtande om försäljning av fast egendom på
Flatö Saltviks kommun

Motpart

Landskapets fastighetsverk

2019-01-17

Beslöts att ge utlåtande enligt följande:
Miljöbyrån har för närvarande ingen kännedom
om eventuella förekomster av fridlysta eller
särskilt skyddsvärda arter eller biotoper inom
det aktuella skiftet. Däremot talar det faktum,
att det på området har funnits ett fiskartorp och
uppbruten slåtter- och odlingsmark med lång
kontinuitet, för att sådana förekomster mycket
väl kunde finnas. En inventering av områdets
naturvärden borde göras först för att fullt ut
kunna avgöra områdets värde ur natursynvinkel
för landskapet, innan möjligheterna för en
eventuell försäljning kan bedömas. Höga naturoch kulturvärden skulle i sin tur tala för att
området inte borde säljas utan att det i stället
skulle inrättas som ett naturreservat. Att det
inom skiftet finns viktiga kulturvärden är redan
känt och påtalat av kulturbyrån. Området hör
också intimt ihop med vattenområdet som
helhet kring Flatö och borde därför inte brytas ut
ur sammanhanget. För övrigt hänvisas till
Hållbarhetsprincip 3 i Utvecklings- och
hållbarhetsagenda för Åland samt till de
strategiska utvecklingsmålen 4 och 5.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2017/8442

Reg.datum

03-11-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen
Utbildningsbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande

Halme-Wiklund Katarina,

2019-01-17

Föredragande
Ärendemening

Folder gällande stöd för lärande och skolgång

Motpart
Ålands landskapsregering har beslutat att ge ut
foldern för stöd och lärande i skolan till alla
grundskolor i landskapet. Foldern är framtagen
av Sandra Rasmussen på uppdrag av Ålands
landskapsregering.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/292

Beslutande organ

Reg.datum

11-01-2019 Beslutsdatum

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

2019-01-17

Beslutande

Högman Sölve,

Föredragande

Franzell Leif,

Ärendemening

Startstöd till unga odlare

Motpart
Beviljades 36.000 euro i startstöd och 200.000
euro i räntestödslån. (Projektnummer i Hyrrä:
81158)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2017/3029

Beslutande organ
Beslutande

Reg.datum

21-04-2017 Beslutsdatum

2019-01-17

Näringsavdelningen Allmänna byrån
tjänstemannabeslut
Åkergård Kenneth,

Föredragande
Ärendemening

Finansieringsansökan

Motpart

Carus Ferry Ab Ltd

Beslut

Beviljas förlängning av projekttiden till den
31.1.2019. Stödmottagaren skall inlämna
ansökan om utbetalning av stöd senast den
31.1.2019. (7 N1)

Diarienr.

ÅLR 2019/504

Reg.datum

17-01-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Finansavdelningen Allmänna byrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Nyholm Conny,

Föredragande

Tufvesson Runa,

Ärendemening

Kompensation för uteblivna inkomster från
beskattningen av kapitalinkomst

2019-01-17

Motpart

Landskapsregeringen beslöt den 17 januari 2019
att i enlighet med LL (2018:28) om avveckling
av kompensationen för uteblivna inkomster från
beskattningen av kapitalinkomst fastställa
fördelningen mellan kommunerna av
kompensationen för år 2019. Fördelningen
mellan kommunerna framgår av bilaga 1.
Besvärsanvisning bifogas beslutet.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/4270

Reg.datum

24-05-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Franzell Leif,

Föredragande

Bäckman-Hägglund Tina,

2019-01-17

Ärendemening

Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering/
Leader projekt: Brunnby studieresa

Motpart

Ålands producentförbund r.f.

Beslut

Utifrån godkända stödberättigande kostnader
bevilja 3.041,11 euro för utbetalning. (8 N1)

