Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-11-01 och 2019-11-01

Diarienr.

ÅLR 2019/1316

Reg.datum

12-02-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande

Loumann Annette,

2019-11-01

Föredragande
Ärendemening

Avbytarstöd 2019

Motpart
Redovisning över betald faktura för de första 30
dagarna har inkommit, liksom sjukintyg. Ersättningen
som betalas ut blir därmed 50 % av 3.600 euro eller
1.800 euro. (1558 N2)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/6471

Reg.datum

22-08-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Storfors Elisabeth,

Föredragande

Regårdh Bodil,

Ärendemening

Brister i utbildning gällande yrkeskompetensutbildning

Motpart

Styrelsen för Ålands gymnasium

2019-11-01

Ålands landskapsregering har beslutat att anteckna det
inkomna yttrandet för kännedom. Landskapsregering
konstaterar att utgående från Ålands gymnasiums
yttrande har skolan vidtagit åtgärder för att rätta till
påtalade brister. Landskapsregeringen avser att med
stöd av sitt tillsynsansvar följa upp hur kvaliteten i
utbildningen utvecklas. Landskapsregeringen uppmanar
styrelsen för Ålands gymnasium att följa lag och
fastställd läroplansgrund för grundläggande
yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. Styrelsen
för Ålands gymnasium uppmärksamgörs på skolans
skyldighet enligt 18 § LL (2008:85) om yrkeskompetens
för lastbils- och bussförare som föreskriver att
utbildningsarrangören är skyldig att skriftligen meddela
tillsynsmyndigheten Ålands landskapsregering om
avvikelse sker i förhållande till utbildningstillståndet.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/8491

Reg.datum

01-11-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Storfors Elisabeth,

Föredragande

Regårdh Bodil,

Ärendemening

Uppdatering av samlingsintyg för yrkeskompetensdagar

Motpart

2019-11-01

Ålands landskapsregering har beslutat att fastställa ett
uppdaterat samlingsintyg för yrkeskompetensdagar.
Samlingsintyget gäller i samband med ordnandet av
fortbildning för yrkeskompetens för lastbils- och
bussförare. Föraren ansvarar för sitt eget samlingsintyg.
Samlingsintyget är personligt och ska användas för att
intyga att en person genomgått ett fortbildningstillfälle
hos en av landskapsregeringen godkänd
utbildningsarrangör. De utbildningsarrangörer som har
landskapsregeringens tillstånd att ordna fortbildning för
yrkesförare är Ålands näringslivs servicebolag Ab
(beslut nr 209 U2, 1.12. 2017), Ålands gymnasium
(beslut nr 48 U2, 7.5. 2013) och Gun Lindemans hälsooch sjukvårdsservice Ab (beslut nr 197 U2, 24.0.2019).
När samlingsintyget innehåller totalt 5 (5)
fortbildningstillfällen i en omfattning av totalt 35
timmar, kan innehavaren använda samlingsintyget vid
ansökan om yrkeskompetensbevis från Ålands
polismyndighet. Samlingsintyget avser de
fortbildningskurser som har godkänts av
landskapsregeringen för att upprätthålla den
grundläggande yrkeskompetensen, bilaga 1. Det
uppdaterade samlingsintyget bifogas beslutet som
bilaga 2.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/4269

Reg.datum

24-05-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering/ Leader
projekt: Flytt av pumpstation inom vattenskyddsområde

Motpart

Finströms kommunaltekniska Ab

2019-11-01

Beslöts avslå den inlämnade begäran om rättelse av
landskapsregeringens beslut av den 4.10.2018 om
avslag för finansiering av projektet Flytt av pumpstation
inom vattenskyddsområde inom ramen för
Landsbygdsutvecklingsprogrammet för Åland Leader
2014-2020. Det har inte efter landskapsregeringens
beslut om avslag den 4.10.2018 tillkommit information i
ärendet som inte var känd vid landskapsregeringens
beslutet om avslag och som skulle kunna motivera en
rättelse av detta beslut. (257 N1)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2016/8547

Reg.datum

09-11-2016 Beslutsdatum

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Storfors Elisabeth,

Föredragande

Regårdh Bodil,

Ärendemening

Granskning av yrkesinriktad specialundervisning

2019-11-01

Motpart

Landskapsregeringen beslöt att anteckna för kännedom
inlämnad rapport angående granskning av den
yrkesinriktade specialundervisningen från den
17.01.2017. Rapporten innehåller en beskrivning över
arbetsprocesser inom den yrkesinriktade
specialundervisningen vid Ålands yrkesgymnasium, när
det gäller organisering, utarbetandet av individuella
planer (IP) samt användningen av anpassade läroplaner
och bedömningskriterier.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/8494

Reg.datum

01-11-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Finansavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande

Nyholm Conny,

Föredragande
Ärendemening
Motpart

Löneenhetschef

2019-11-01

Beslöts lediganslå en ordinarie tjänst som
löneenhetschef vid finansavdelningens
redovisningsbyrå.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/5555

Reg.datum

02-07-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan

Motpart

Ab Plasto Oy Ltd

Beslut

Beviljas, enligt godtagbar kostnadskalkyl, ett stöd som
utgör 40 % av godtagbara kostnader för
internationalisering, dock högst 12.100 euro. Endast ett
mässbesök per butikskedja i Norge har godkänts som
stödberättigande kostnader och utifrån det stryks 750
euro som icke stödberättigande kostnader.
Fraktkostnader, 1.000 euro, har utifrån
näringsstödprinciperna bedömts som icke
stödberättigande kostnader. Därmed har totalt 1.750
euro bedömts som icke stödberättigande kostnader.
(258 N1)

2019-11-01

