
Diarienr.  ÅLR 2021/127 Reg.datum  08-01-2021 Beslutsdatum   2021-04-20

Diarienr.  ÅLR 2021/844 Reg.datum  28-01-2021 Beslutsdatum   2021-04-20

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2021-04-20 och 2021-04-20

6 cases found

Ärendemening Erkännande av yrkeskvalifikationer

Motpart

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Rumander Annette, 

Ärendemening Erkännande av yrkeskvalifikationer

Motpart

Beslut

Sökandens yrkeskvalifikationer erkänns och medför behörighet att verka som 

lektor i ämnesundervisning i engelska, geografi, historia och spanska i 

grundskolans årskurs 7–9 samt som lärare i ämnesundervisning engelska på 

gymnasialstadiet i landskapet Åland.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Rumander Annette, 



Diarienr.  ÅLR 2021/1183 Reg.datum  10-02-2021 Beslutsdatum   2021-04-20

Diarienr.  ÅLR 2021/2666 Reg.datum  31-03-2021 Beslutsdatum   2021-04-20

Ärendemening Erkännande av yrkeskvalifikationer

Motpart

Beslut

Lärare som ger yrkesämnesundervisning i naturbruk på gymnasienivå på Åland 

Sökandens yrkeskvalifikationer erkänns och medför behörighet som lärare som 

ger yrkesämnesundervisning i naturbruk inriktning hästhållning enligt 10 § i 

landskapsförordning (2011:75) om gymnasieutbildning.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Rumander Annette, 

Beslut

Fritidspedagog Sökandens yrkeskvalifikationer erkänns och medför behörighet 

som fritidspedagog enligt 21 § i landskapsförordning (2020:99) om barnomsorg 

och grundskola. Lektor i ämnesundervisning Villkorligt beslut. Sökandens 

yrkeskvalifikationer medför behörighet enligt 25 § 1 mom. i 

landskapsförordning (2020:99) om barnomsorg och grundskola att som lektor 

ge ämnesundervisning i musik inom grundskolan på Åland efter att sökanden 

avlagt en kompensationsåtgärd bestående av ett lämplighetsprov för 

ämneslärare eller en anpassningsperiod. Anpassningsperiodens omfattning är 3 

terminer och fullgörs genom att arbeta som ämneslärare i åk 7–9 med 

undervisning i musik. Ålands landskapsregering fattar det slutliga beslutet om 

erkännande av yrkeskvalifikationerna som lektor i ämnesundervisning på basen 

av ansökan efter att sökanden med godkänt resultat har avlagt 

lämplighetsprovet eller anpassningsperioden. 



Diarienr.  ÅLR 2021/1878 Reg.datum  03-03-2021 Beslutsdatum   2021-04-20

Diarienr.  ÅLR 2021/3119 Reg.datum  20-04-2021 Beslutsdatum   2021-04-20

Ärendemening
Allmän dispens för konventionellt producerat förökningsmaterial inom ekologisk 

produktion

Motpart

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Danielsson Tina, 

Ärendemening Internationaliseringsstöd

Motpart Leakomatic Ab

Beslut

Beviljas enligt godtagbar kostnadskalkyl, ett stöd som utgör 50 % av 

godtagbara kostnader för internationalisering, dock högst 24.000 euro. (158 

N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Finansieringsansökan, tilläggsstöd till logiverksamhet

Motpart Havsvidden Management Ab

Beslut

Beviljas ett tilläggsstöd för logiverksamhet till det tidigare beviljade 

likviditetsstödet. Tilläggsstödet utgör 20 %, dock högst 50.000 euro av beviljad 

likviditetskredit justerat i enlighet med beslut om likviditetsstöd den 17.9.2020. 

(156 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 



Beslut

Beslut kring att allmänna dispenser på Åland under år 2021 ges för nämnda 

arter och sorter i bilagan till detta beslut. Ålands landskapsregerings beslut om 

allmän dispens gäller endast frön och vegetativt förökningsmaterial, inte 

konventionellt producerade odlingsplantor/skördebärande plantor eller 

moderplantor. Man kan inte alls få tillstånd för användning av konventionellt 

producerade odlingsplantor/skördebärande plantor. Ålands landskapsregerings 

tillstånd krävs alltid för konventionellt producerade moderplantor samt för 

användandet av förökningsmaterial som behandlats med andra betningsmedel 

än de som nämns i bilaga IIB till kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 

som godkända medel. Denna möjlighet gäller endast produktion av nytt 

förökningsmaterial.


