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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 15 
Avtal gällande hemsida för val.ax 
ÅLR 2019/1107 
Avtal 

Konstaterades att den nuvarande hemsidan val.ax är baserad på en 
föråldrad teknisk plattform. 
 
Beslöts teckna avtal med Åda Ab gällande förnyelse av hemsidan val.ax 
samt överföring av befintligt material till den nya plattformen. 
 
Initialkostnaden om 4.320 euro samt den årliga driftskostnaden om 650 
euro belastar budgetmoment 39000. Kostnad för tillgänglighetsgranskning 
samt tillgänglighetsutlåtande tillkommer. 
 

Nr 16 
Projektavtal för implementation av internetröstningssystem 
ÅLR 2019/1108 
Avtal 

Konstaterades att landskapsregeringen den 15 januari 2019 beslöt tillsätta 
en styrgrupp för att förbereda röstning via internet i lagtingsvalet 2019. 
  
Beslöts teckna avtal med Åda Ab gällande projektledning samt 
projektarbete, bland annat framtagande av design samt testledning, 
relaterat till implementation av internetröstningssystem. 
 
Den uppskattade kostnaden om 22.450 euro belastar budgetmoment 
39000. 

  

http://www.val.ax/
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Nr 17 
Projektavtal för kartläggning av server, nätverk och arbetsstationer  
vid Möckelö vägstation, verkstad och lager. 
ÅLR 2019/1109 
Avtal 

Konstaterades att IT-miljön vid Möckelö vägstation, verkstad och lager 
avviker från landskapsregeringens övriga IT-miljö samtidigt som miljön 
börjar bli föråldrad och behöver uppgraderas.  
 
I samband med en uppgradering är avsikten att konsolidera IT-miljön vid 
Möckelö vägstation, verkstad och lager med landskapsregeringens 
gemensamma IT-miljö. 
 
Beslöts teckna avtal med Åda Ab gällande kartläggning av server, nätverk 
och arbetsstationer vid Möckelö vägstation, verkstad och lager.  
 
Arbetet ska resultera i en rekommendation omfattade: 

- hur befintlig filserver samt katalogtjänst kan flyttas till 
landskapsregeringens gemensamma miljö 

- ny nätverkslösning  
- anskaffning av arbetsstationer. 

 
Den uppskattade kostnaden om 5.700 euro belastar budgetmoment 39000. 

 
Nr 18 
Faktura avseende IT-kostnader 
ÅLR 2019/1148 

Konstaterades att landskapsregeringen i budgeten för år 2018 anslagit 
medel avsett att täcka kostnader bland annat för för IT-drifttjänster och 
drift av IT-system relaterade till förverkligandet av 
landskapsförvaltningens IT-samordning genom Åda Ab. 
 
Beslöts godkänna faktura om 88.462,70 euro från Ålands hälso- och 
sjukvård avseende kostnader erlagda till Åda Ab under år 2018. Kostnaden 
belastar budgetmoment 39000. 
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