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Nr 28 
Avtal gällande system för digitala tjänster inom vägledning 
ÅLR 2019/2514 
Avtal 

Konstaterades att utbildnings- och kulturavdelningen sedan 2017 driver ett 
ESF-finansierat projekt för utvecklandet av ett system som ska skapa en 
likvärdig vägledning som stöder det livslånga lärandet för samtliga 
invånare på Åland. Enligt målsättningen i projektplanen ska projektet 
utveckla modeller/system som inkluderar/nyttjar/använder relevanta 
digitala verktyg för att nå nya målgrupper i behov av vägledning och för 
att bredda tillgången på vägledningstjänster. Projektet avslutas den 31 juli 
2019 och övergår därefter i en försöksverksamhet. 
 
Beslöts teckna avtal med Åda Ab gällande utveckling av ett system för 
digitala tjänster inom vägledning. Systemet kommer att finnas tillgängligt 
via webbplatsen visavagen.ax. 
 
Den totala kostnaden för etapp 1 av 3, framtagande och utarbetande av ett 
digitalt system utgör 15.375 euro. Aktiviteterna inom etapp 1 måste vara 
slutförda och betalda innan 31 juli 2019 i enlighet med villkoren för ESF-
finansieringen. 
 
Kostnaden för etapp 2, filmproduktion, publicering av informationsfilmer 
samt chat utgör 10.000 euro. 
 
Den årliga driftskostnaden samt kostnaden för säkerhetscertifikat utgör 
790 euro. 
 
Kostnaden för etapp 3, anslutning till externa plattformar, samt för 
tillgänglighetsgranskning och tillgänglighetsutlåtande tillkommer. 
 
Samtliga kostnader belastar Bm 50010. 
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Nr 29 
Avtal gällande hemsida för visitkastelholm.ax 
ÅLR 2019/2515 
Avtal 

Konstaterades att landskapsregeringen avser bygga upp en portal 
visitkastelholm.ax för att tillgängliggöra information om sevärdheter och 
besöksmål i kastelholmområdet. 
 
Beslöts teckna avtal med Åda Ab gällande portalen visitkastelholm.ax, 
 
Initialkostnaden om 5375 euro samt den årliga driftskostnaden inklusive 
avgiften för säkerhetscertifikat om 790 euro belastar budgetmoment 
39000.  
 
Kostnaden för tillgänglighetsgranskning samt tillgänglighetsutlåtande 
tillkommer. 
 

Nr 30 
Avtal gällande webbplats för aland.ax 
ÅLR 2019/2516 
Avtal 

Konstaterades att den nuvarande webbplatsen aland.ax är baserad på en 
föråldrad teknisk plattform. 
 
Beslöts teckna avtal med Åda Ab gällande förnyelse av webbplatsen 
aland.ax. 
 
Initialkostnaden om 5375 euro samt den årliga driftskostnaden inklusive 
avgiften för säkerhetscertifikat om 790 euro belastar budgetmoment 
39000.  
 
Kostnaden för tillgänglighetsgranskning samt tillgänglighetsutlåtande 
tillkommer. 
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