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Nr 7 
Ålands prosteris status 
ÅLR 2014/5530 
176 U1 

Ålands landskapsregering har mottagit ett initiativ från en grupp 
ordföranden för faståländska kyrkofullmäktige. Gruppen begär och 
anhåller om att Ålands landskapsregering vidtar åtgärder som stöder 
utvecklingen inom Ålands prosteri med en utgångspunkt i den 
åländska självstyrelsen. Gruppen föreslår att en arbetsgrupp utses för 
att utreda möjligheterna att utveckla Ålands prosteris ställning. 
 
Beslöts att tillsätta en arbetsgrupp bestående av följande sakkunniga: 
 
Christian Beijar, lagtingsledamot 
Harry Jansson, lagtingsledamot 
Jon Lindeman, kyrkoherde 
Jan-Erik Karlström, kyrkoherde 
Mårten Andersson, kontraktprost 
Clas Abrahamsson, notarie 
Peter Lindbäck, landshövding 
Rainer Juslin, avdelningschef 
 
Till arbetsgruppens ordförande och sammankallare utses kyrkoherde 
Jon Lindeman. Till sekreterare utses avdelningschef Rainer Juslin. 
 
Arbetsgruppen uppdras att kartlägga gemensamma utvecklingsfrågor 
för det åländska samhället och Ålands prosteri i syfte att inom och 
mellan sina respektive ansvarsområden utveckla samarbetet och 
initiera nya arbetsformer utifrån ett självstyrelseperspektiv så att 
förutsättningarna för en aktiv samverkan mellan kyrkan och det 
åländska samhället kan uppnås och stödas. Arbetsgruppen kan föreslå 
åtgärder i enlighet med initiativet. Landskapsregeringen emotser 
arbetsgruppens rapport senast inom december 2015. 
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Nr 8 
Utnämning av rektor vid Högskolan på Åland 
för 4-årsperioden 2016-2019 
ÅLR 2015/7547 
177 U1 

Konstateras att den nuvarande mandatperioden för rektorn vid 
Högskolan på Åland utgår den 31 december 2015. Styrelsen för 
högskolan inledde rekryteringen i mars genom delgivning om 
lediganslående av tjänsten på skolans officiella anslagstavla och 
hemsidan. Annonsering har gjorts i lokaltidningarna och i 
Hufvudstadsbladet. Högskolan erhöll två ansökningar till tjänsten. 
 
Styrelsen har medelst brev den 18juni 2015 redogjort för 
ansökningsprocessen och urvalsförfarandet. I beredningen ingår även 
enligt Landskapslag (2002:81) om Högskolan på Åland föreskrivet 
hörande av personal och studerande. 
 
Styrelsen för Högskolan på Åland föreslår, efter en genomförd 
helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och 
skicklighet, att ekonomiedoktor Edvard Johansson utses till rektor. I 
urvalet, utöver krav på examen, har även erfarenhet av ledarskap och 
förvaltningsuppgifter samt pedagogisk erfarenhet på högskolenivå, 
beaktats. 
 
Beslöts med hänvisning till styrelsens motivering och med stöd av 
Landskapslag (2002:81) om Högskolan på Åland att utnämna 
ekonomiedoktor Edvard Johansson till rektor för Högskolan på Åland 
för tiden 1.1.2016-31.12.2019 med avtalslön. BM 85000. 
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