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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
 
Nr 66 
Uppdrag att arrangera en sysselsättningsfrämjande  
utbildning inom hållbar naturturism 
ÅLR 2020/5375 
238 U2  

Ålands landskapsregering beslöt att ge direktionen för Ålands 
folkhögskola rätt att inleda en sysselsättningsfrämjande utbildning 
inom hållbar naturturism i enlighet med inlämnat upplägg och anbud. 

   
 Utbildningen omfattar 15 veckor under tiden 11.1. – 30.4. 2021 och 

ger en orientering inom området hållbar naturturism. Utbildningen är 
praktiskt orienterad med utomhusaktiviteter som varvas med teori, 
projektarbete och studiebesök. I upplägget ingår också individuell 
karriärvägledning vid 3 tillfällen/deltagare. 
 
Kostnaden som är beräknad för max. 12 deltagare uppgår till totalt 35 
998 €. Priset inkluderar en kostnad på 1500 € för språkundervisning. 
Kostnaden belastar budgetmoment 53 500 sysselsättningsfrämjande 
vuxenutbildning. 

 
Målgruppen är arbetslösa arbetssökande personer inregistrerade vid 
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet och införsäkrade 
vid folkpensionsanstalten. 
 
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet antar studerande 
till utbildningen. 

 
 
 
 
 
 



 

 

  

Nr 67 
Uppdrag att arrangera en sysselsättningsfrämjande utbildning  
inom affärsverksamhet 
ÅLR 2020/6288 
239 U2 

Ålands landskapsregering beslöt att ge styrelsen för Ålands 
gymnasium rätt att inleda en sysselsättningsfrämjande utbildning 
inom affärsverksamhet i enlighet med inlämnat upplägg och anbud. 
 
Utbildningen gäller två examensdelar inom gymnasieexamen i 
affärsverksamhet, Kundservice omfattande 20 kompetenspoäng och 
Planering av företagsverksamhet omfattande 15 kompetenspoäng. 
Examensdelarna kombineras till en utbildning omfattande totalt 35 
kompetenspoäng som pågår under tiden 11.1. – 30.4. 2021.  
Utbildningen inleds med en språkvecka för de deltagare som har ett 
annat modersmål och har ett behov av att lära sig nödvändig 
terminologi inom branschen.  
 
Utbildningen ordnas i form av närundervisning och praktik på en 
arbetsplats. Deltagarna erhåller ett betyg över delexamen efter 
fullföljd utbildning och godkänt yrkesprov. 
 
Kostnaden som är beräknad för max. 12 deltagare uppgår till totalt 
40 254 €. Priset inkluderar en kostnad på 2 400 € för 
språkundervisning. Kostnaden belastar budgetmoment 53 500 
sysselsättningsfrämjande vuxenutbildning. 
 
Målgruppen är arbetslösa arbetssökande personer inregistrerade vid 
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet och införsäkrade 
vid folkpensionsanstalten. 
 
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet antar studerande 
till utbildningen. 

 


