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Protokoll fört vid enskild föredragning 
Utbildnings- och kulturavdelningen 
Utbildningsbyrån, U2 
 
Beslutande 
Minister 
Annika Hambrudd 
 
 
……………………………………………………………. 

Föredragande 
Byråchef 
Elisabeth Storfors 
 
 
…………………………………………………………. 

Justerat 
Omedelbart 

 

 
Nr 11 
Lag om gymnasieutbildning – behov av uppdatering 
ÅLR 2020/9580 
   
  Bordlagt från ep nr 4 U2 2020. 
  Ärendet bordlades. 
 

 
Nr 12 
Dialog 2021  
ÅLR 2021/159  
34 U2, utdrag 

Ålands landskapsregering beslöt att nettokostnaderna för webbinariet Dialog 
2021 får uppgå till högst 25 000 euro. Dialog 2021 arrangeras som webbinarium 
den 2 – 3 februari 2021 med social hållbarhet som tema. Webbinariet arrangeras 
i samarbete med Högskolan på Åland/Öppna högskolan. Seminariet arrangeras 
för anställda inom grundskolan, barnomsorgen, landskapets skolor, Högskolan 
på Åland samt fria bildningen.  
 
Ålands landskapsregering beslöt dessutom att anmälningsavgiften uppgår till på 
25 euro/ person. Kostnaderna och inkomsterna belastar budgetmoment 53510, 
utvecklingsanslag inom utbildning. 
 

 
Nr 13 
Fortbildning inom läroämnet religions-  
och livsåskådningskunskap  
ÅLR 2021/864 
35 U2   

Ålands landskapsregering beslöt att anta Öppna högskolans offert om 
ordnande av en 24h kompetenshöjande fortbildning inom läroämnet religions- 
och livsåskådningskunskap för klasslärare och ämneslärare i grundskolan på 
Åland som kommer att undervisa det nya ämnet religions- och 
livsåskådningskunskap från och med höstterminen 2021. 
Fortbildningen ingår som en del i den plan över implementering av lag och 
läroplan som antogs 2019, ÅLR 2019/5212. 
 



 

 

 
  

2 (2) 

Kostnaden för fortbildningen uppgår till högst 20 000 Euro exkl. moms och 
påförs budgetmoment 53510, utvecklingsanslag inom utbildning för både år 
2021 och år 2022. 

 
 
Nr 14 
Ramavtal för Sfi – kostnader för tillfällig avvikelse från avtal 
ÅLR 2017/8398 
36 U2 

Ålands landskapsregering beslöt att inte godkänna den uppkomna kostnaden 
på 22 000 euro för en tillfällig avvikelse från ramavtalet med 
Medborgarinstitutet/ Mariehamns stad om anskaffning av 
sysselsättningsfrämjande utbildning i svenska (beslut 45 U2, 27.2.2018, ÅLR 
2017/8398). Den tillfälliga avvikelsen gäller avvikande gruppstorlek.  
Kostnaderna har uppkommit utan landskapsregeringens medgivande på grund 
av minskad gruppstorlek i undervisning som bedrivits under perioden 14.5 – 
30.9.2020 med anledning av Covid 19 restriktioner som inte utfärdats av 
landskapsregeringen.  

 


