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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 32 

Finansiering för genomförande av Team Åland-projektet 

Flytta till Åland – mässa i Utrecht. 

ÅLR 2015/11151 

422 N12 

Beslöts utgående från landskapets andra tilläggsbudget för år 2015 bevilja 

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet ett bidrag om 40.000 

euro och ingå resultatavtal för genomförande av Team Åland-projektet 

Flytta till Åland – mässa i Utrecht, i enlighet med bilaga 1, N1215E27. 

 

Bidraget motiveras med att projektet Flytta till Åland – mässa i Utrecht bi-

drar till tillväxt och inflyttning vilka var två av ledorden för Team Åland-

processen. 

 

Beslöts att bidraget utbetalas i sin helhet efter undertecknande av avtalet. 

 

En slutredovisning över hur medlen har använts samt rapportering av pro-

jektet ska tillställas näringsavdelningen inom februari månad 2017.  

 

Påföres 61000. 

 

 

 

 

 
 

 



    Bilaga 1 till N1215E17_18112015 

Ålands landskapsregering   

Näringsavdelningen 

Beslutsdatum 18.11.2015 

ÅLR 2015/11151 

 

 

RESULTATAVTAL 

Följande avtal har ingåtts mellan Ålands landskapsregering och Ålands arbetsmarknads- och 

studieservicemyndighet med syfte att Ams genomför Team Åland-projektet Flytta till Åland – 

mässa i Utrecht.  

 

BAKGRUND  

Team Åland-tanken att kreativ utveckling sker i ett brett samarbete har genomsyrat hela 

processen från initiativ till förverkligande av utvecklingsprojekten. Nyckelorden är tillväxt, 

inflyttning, modernisering, digitalisering och internationalisering. Det åländska näringslivet, 

branschorganisationer, tredje sektorn och privatpersoner har bidragit och engagerat sig i 

arbetet. Formuleringen av de separata finansieringsbesluten görs i samarbete med berörda 

parter och avtal skrivs med varje aktör som ansvarar för genomförandet. Målsättningen med 

utvecklingsprojekten är att de ska stimulera entreprenörskap, utveckla och förstärka 

varumärket Åland så att antalet besökare, inflyttare och affärspartners ökar samt att stimulera 

innovation och digitalisering genom satsningar på kreativa sektorer. 

I enlighet med landskapets andra tilläggsbudget för år 2015 beslöt landskapsregeringen 

22.9.2015, ÅLR 2015/9414 fördela medel till en rad projektidéer däribland Flytta till Åland – 

mässa i Utrecht. 

 

FLYTTA TILL ÅLAND – MÄSSA I UTRECHT 

Åland deltar i Europas största rekryteringsmässa – International Emigration Expo – med ca 

11.000 besökare under två dagar i nederländska Utrecht i februari 2016.  Satsningen som är 

treårig stöder inflyttning till Åland och denna mässa riktar sig till personer som visar intresse 

av att flytta och bosätta sig någon annanstans. Upptagningsområde är förutom Nederländerna 

även Tyskland och Belgien. Företag, kommuner och föreningar på Åland inbjuds att delta i 

rekryteringsmässan. 

 

FINANSIERING 

Bidraget får användas som finansiering av de kostnader bl.a. anmälningsavgift, 

monterkostnader, transporter, marknadsföring och material som krävs för att Ams 

tillsammans med åländska arbetsgivare och organisationer ska kunna delta i International 

Emigration Expo i Utrecht år 2016.  

 

TIDSPLAN 

Mässan genomförs i mitten av februari 2016 och därefter upprätthålls kommunikation med 

intresserade inflyttare. 



 

ÄNDRING AV FINANSIERINGSBESLUT OCH PROJEKTPLAN 

Om projektet inte genomförs enligt plan bör landskapsregeringen omgående kontaktas. En 

ändringsansökan görs skriftligen till landskapsregeringen före eventuella ändringar vidtas. 

 

UTBETALNING, UPPFÖLJNING OCH RAPPORTERING 

Stödet betalas till bankkonto som mottagaren uppger. Stödet täcker mervärdesskatt endast där 

denna uppkommer som verklig kostnad. Verifikationer, kontoutdrag och huvudbok från 

projektbokföringen där de redovisade kostnadsposterna framkommer ska insändas till 

landskapsregeringen senast inom februari 2017. I bokföringen bör kostnaderna som hör till 

det beslutade projektet framgå i en separat projektbokföring. 

En slutredovisning över hur finansiering har använts samt rapportering av genomförandet av 

projektet ska tillställas näringsavdelningen inom februari månad 2017.  

 

OFFENTLIG UPPHANDLING/KONKURRENSUTSÄTTNING 

Upphandling skall göras i enlighet med reglerna för offentlig upphandling, LF om offentlig 

upphandling 101/1998. Upphandling skall göras av landskapets, kommunala och statliga 

myndigheter. Även andra aktörer såsom bolag, föreningar, samfälligheter, stiftelser med flera 

kan dock utgöra så kallade upphandlande enheter och omfattas av den lagstadgade 

skyldigheten till upphandling. Upphandling under de sk tröskelvärdena (206.000 euro för 

varor och tjänster, 412.000 euro  för varor och tjänster inom vattenförsörjning, 

energiförsörjning eller trafikidkande, 5.150.000 euro för byggentreprenader) skall göras i 

enlighet med landskapsregeringens beslut om regler för upphandlingar under EU:s s.k. 

tröskelvärden. Upphandling över de s.k. tröskelvärdena skall göras av alla om det beviljade 

stödet överstiger hälften av upphandlingens värde. 

 

Konkurrensutsättningen ska alltid dokumenteras och det ska framgå på vilket sätt den skett 

och när den skett t.ex. genom annonsering, upphandlingsförfarande eller offerförfrågningar 

samt resultatet av denna och motiveringarna till varför en viss offert antas. Om ett anbud på 

ett högre belopp har antagits framom ett lägre kan det accepteras då en skälig orsak 

framkommer, såsom totalekonomi. 

 

ÅTERKRAV AV BEVILJAT STÖD 

Det beviljade stödet jämte ränta kan helt eller delvis återkrävas till landskapet 

a) om stödmottagaren använt bidragsmedlen på annat sätt än för avsett ändamål, 

b) om stödmottagaren i sin ansökan om stöd eller utbetalning på någon väsentlig punkt 

lämnat felaktiga uppgifter eller hemlighållit uppgifter som i väsentlig grad skulle 

inverkat på beviljandet eller på utbetalningen av stödet, 

c) om stödmottagaren inte iakttagit eventuella villkor i beslutet beträffande det beviljade 

bidraget, 

d) om stödmottagaren vägrat lämna uppgifter, handlingar eller annat material som behövs 

för övervakningen eller vägrat att i tillräcklig utsträckning hjälpa till med 

granskningen, eller 



e) om förutsättningarna för beviljandet av stödet väsentligt har förändrats. 

Om brott vid utverkande av stöd som anges i detta beslut och om missbruk av stödet stadgas i 

strafflagen (FFS 39/1889). 

 

LAGRUM OCH BESTÄMMELSER 

Det stöd som avses i detta beslut har beviljats med stöd av följande rättsakter och föreskrifter. 

Lagstiftning och principer:  

- Självstyrelselag för Åland (ÅFS 71/1991) 18 § 22 p 

- LL om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti 

(ÅFS 50/1988) 

- LL angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling (ÅFS 

43/1994), ändrad genom ÅFS 50/2007 

- LF om offentlig upphandling (ÅFS 101/1998) 

- Landskapsregeringens beslut nr 9, 27.8.2015 (ÅLR 2015/8626) om regler för 

upphandlingar under EU:s s.k. tröskelvärden. 

 

ÄNDRINGSSÖKANDE 

I detta beslut får ändring sökas genom hos Högsta Förvaltningsdomstolen inom trettio (30) 

dagar enligt bifogad besvärsanvisning. 

 

ÖVRIGT 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, ett till vardera parten. 

 

Mariehamn den 18 november 2015  

 

Ålands landskapsregering   Roger Nordlund 

    Vicelantråd 

 

Linnéa Johansson 

    Avdelningschef 

 

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet Tomas Lundberg 

    Myndighetschef 

 

 

BILAGA Besvärsanvisning 
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