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Ärende/Dnr/Exp.

Beslut

Nr 59
Coronarelaterade insatser i Högskolan på Åland under år 2020
ÅLR 2020/7438
222 U2
Ålands landskapsregering beslöt att bevilja Högskola på Åland ett extra
understöd på högst 80.000 Euro med hänvisning till Coronarelaterade
insatser i högskolan under år 2020. Anslaget utbetalas till högskolan mot
upparbetade, redovisade, specificerade och av landskapsregeringen
godkända kostnader. Stödet utbetalas från budgetmoment 26099, enligt
fastställd arbetsordning för regeringskansliet, 1.10.2020 (ÅLR
2020/2322).
Anslaget avser uppkomna kostnader för bl.a. beställda sjukvårdskurser
under våren 2020 och kostnader som uppkommer under höstterminen
2020 inom ramen för de öppna högskolestudierna som erbjuds arbetslösa
eller permitterade (ärende nr ÅLR 2020/6610).
Nr 60
Sysselsättningsfrämjande åtgärder vid Högskolan på Åland
ÅLR 2020/6610
223 U2
Ålands landskapsregering beslöt att ge Högskolan på Åland i uppdrag att
under pågående läsår genomföra, som en arbetsmarknads stödd åtgärd, de
föreslagna öppna studievägarna inom IT, hållbar utveckling, ledarskap
samt företagsekonomi. Högskolan ges även i uppdrag att se över
möjligheten att erbjuda en öppen studieväg inom värdskap och
kundbetjäning. De öppna studievägarna marknadsförs särskilt till
arbetslösa och permitterade i samarbete med Ålands arbetsmarknads och
studievägledningsmyndighet (AMS). Högskolan ges i uppdrag att
erbjuda målgruppen en speciellt riktad studiehandledning och
karriärvägledning.
Landskapsregeringen ersätter läsårets terminsavgifter vid Öppna
högskolan för arbetslösa arbetssökande eller permitterade inregistrerade
vid AMS samt kostnader som uppkommer i samband med studiegången
inom de öppna studievägarna.
Kostnaderna har uppskattats till ca 65.000 euro under läsåret.

2 (2)

Merkostnaden för att erbjuda och ordna öppna studievägar till arbetslösa
eller permitterade utbetalas till Högskolan på Åland mot redovisade,
specificerade och av landskapsregeringen godkända kostnader. De
uppkomna kostnaderna för under 2020 påförs budgetmoment 26099,
enligt fastställd arbetsordning för regeringskansliet, 1.10.2020 (ÅLR
2020/2322) och under vårterminen år 2021 budgetmoment 53500,
vuxenutbildning under förutsättning att anslag beviljas i budget för år
2021.

