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ANSÖKAN OM SAMARBETSSTÖD FÖR GEMENSAMT
EKONOMISYSTEM FÖR KOMMUNAL SEKTOR
Jomala kommun ansöker i egenskap av huvudman via ombudet Åda Ab
om samarbetsstöd för upphandling och implementering av ett gemensamt
ekonomisystem för kommuner och kommunalförbund. Medsökande
kommuner är i detta skede Kumlinge, Lemland, Vårdö och Hammarland.
Den totala budgeten för projektet uppgår till 302 725 euro.
Landskapsregeringen konstaterar att enligt Budget för landskapet Åland
2019 är it-projekt som drivs genom Åda Ab prioriterade vid bedömningen
av samarbetsstöd. Landskapsregeringen konstaterar också att projektet är
ett nytt samarbetsområde för de fem kommuner som anslutit sig och bidrar
till ökad it-samordning för offentlig sektor på Åland.
Landskapsregeringen beviljar ett samarbetsstöd om 80 procent av projektkostnaderna. Stödet kan högst uppgå till 242 180 euro. Stödet förutsätter
att Åda Ab tecknar avtalet med leverantören av ekonomisystemet.
Projektperioden anges till den 31 december 2020 och den stödberättigande
perioden kan inte förlängas utöver denna tidpunkt. Landskapsregeringen
beviljar stödet i enlighet med 24 § LL (2017:120) om landskapsandelar till
kommunerna.
Stödet får endast användas i det syfte som beskrivs i ansökan med bilagor.
Betydande ändringar som påverkar resultat, tid eller kostnader i
förhållande till den inkomna ansökan ska godkännas på förhand av
landskapsregeringen. Exempel på vad betydande ändringar kan gälla är
projektets innehåll, samarbetsparter och projektperiod.
Samarbetsstödet ska användas för kostnader som är direkt kopplade till
projektet. Kostnaderna är godtagbara enbart till den del de är projektspecifika. Utbetalning av beviljat stöd sker kvartalsvis i efterhand mot
redovisning av betalda godtagbara kostnader i enlighet med 35 § LL
(2017:120) om landskapsandelar till kommunerna.
Slutrapporten ska skrivas enligt PPS projektstyrningsmodell, dvs förutom
en redovisning av resultat och ekonomi ska den även innehålla en
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utvärdering av det genomförda projektet. Ifall projektmålen inte
uppnåddes ska rapporten innehålla en förklaring om varför så inte skedde.
Slutrapporten ska vara landskapsregeringen tillhanda senast den 26
februari 2021, kl. 15.00. Om slutrapporten lämnas in efter utsatt tid
verkställs inte kvarstående utbetalning.
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