
 

Postadress Telefon Telefax E-post 

PB 1060 (018) 25000 (018) 19155 registrator@regeringen.ax 

AX-22111 MARIEHAMN, Åland URL www.regeringen.ax 

Tjänstebrev bör ställas till Ålands landskapsregering, inte till enskild tjänsteman 

 

   Dokumentnamn Nr Sidnr 

 ANBUDSBEGÄRAN  1 (1) 

  
 Datum Dnr 

 20.6.2019  

 

  

ANBUDSBEGÄRAN GÄLLANDE GRANSKNING 

AV FÖRENINGAR SOM ERHÅLLER STÖD UR 

PENNINGAUTOMATMEDEL 

 

Ålands landskapsregering inbegär anbud på granskning av ett urval av 

föreningar som erhåller stöd ur penningautomatmedel. Syftet med 

granskningen är att ge penningautomatföreningens fördelningsråd och 

landskapsregeringen en fördjupad bild av hur stöden använts. 

Motsvarande granskning gjordes år 2008-2009. 

 

Granskningen genomförs i stöd av 22 § LF (1993:56) om Ålands 

Penningautomatförening och ska omfatta 20 föreningar fördelade inom 

social-, miljö-, kulturell, ungdoms, idrotts- och allmän verksamhet, vilka 

meddelas i samband med antagandet av anbudet. 

 

Granskningen ska innehålla en total bedömning av föreningens 

verksamhet och omfatta 3 års verksamhet utgående från bifogade 

frågeställningar. Granskningen ska vara slutförd 31.11.2019.  

 

Urvalskriterier 

 

Det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer antas där 

följande kriterier kommer att vara avgörande 

• Granskarens kompetens, som verifieras med CV för relevanta 

uppdrag 

• Referenser från tidigare genomförda liknande uppdrag 

• Kostnad för granskningen. Uppskattat antal timmar och arvode 

per timme bör framgå. 

 

Kvalitetskrav 

 

• Anbudet ska omfatta behandling av bifogade frågeställningar 

• Anbudet ska vara bindande minst sex månader efter anbudstidens 

utgång 

• Anbudet ska inlämnas skriftligt i ett undertecknat exemplar 

 

Anbud ska lämnas in i elektronisk form.  

 

Elektronisk anbudsinlämning görs via www.e-avrop.com. Anbudsgivaren 

måste i samband med anbudsinlämning öppna ett konto hos e-Avrop. 

Detta görs kostnadsfritt. Vid personlig support angående e-Avrop 

kontakta support@e-avrop.com. 

 

Närmare upplysningar ger Annelie Karlberg +358 18 25218, 

annelie.karlberg@regeringen.ax eller Conny Nyholm, +358 18 25210 

conny.nyholm@regeringen.ax. 

http://www.e-avrop.com/
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Frågeställningar som ska kartläggas vid granskningen: 

 

Verksamhet 

Har föreningens verksamhet genomförts så som angetts i ansökan och i 

vilken grad har målen nåtts 

Granskning av verksamheten i förhållande till gällande lagstiftning 

Bedrivs momspliktig verksamhet, om i vilken omfattning 

Sköter föreningen uppgifter som hör till lagstadgad verksamhet 

Förändring av medlemsantal och aktiviteter under en 5 års period, hur 

arbetar föreningen med att behålla och rekrytera medlemmar, andel 

aktiva/understödjande medlemmar 

Hur stor del av frivilligarbetet genomförs av styrelsen 

Har föreningen samarbetat med andra för att uppnå sina mål 

 

 

Ekonomi 

Frivilliginsatsernas andel kontra de betalda insatsernas andel av 

verksamheten, har dessa förändrats  

Vilka uppgifter, delar av verksamheten, finansieras med 

penningautomatmedel 

Uppbärs medlemsavgift, om vilket belopp, hur stor del av finansieringen 

av verksamheten utgör medlemsavgifterna 

Hur har antalet tjänster utvecklats hos de föreningar som har anställda 

Är lönesättningen rimlig, hur stor andel utgör de av totala kostnaderna 

Är de administrativa kostnaderna rimliga i förhållande till verksamhetens 

omfattning 

Får styrelsen ersättning för sitt arbete, har styrelsen betalda uppdrag i 

föreningen, finns det personer som har betalda uppdrag av flera 

föreningar 

Hur prioriteras verksamheten om mindre medel tilldelas än vad som 

ansökts 

Hur påverkar eventuella fonderade medel, finns det beslut om 

användandet 

 

Policydokument 

Vilka policydokument och handlingsplaner finns 

Fyller stadgarna villkoren om allmännytta och öppenhet 

Finns drog-, jämställdhets- och hållbarhetspolicy och hur beaktas dessa 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


