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Ärende 

ARBETSGRUPP FÖR UTVECKLANDE AV 

SJÖFARTSUTBILDNINGEN 

 

Landskapsregeringens avsikt är att samarbetet inom Ålands 

sjöfartsakademi (ÅSA) mellan Högskolan på Åland, Ålands gymnasium 

och Ålands sjösäkerhetscentrum ska fortgå. Målet är att utse ett 

sjöfartsråd för att garantera det fortsatta samarbete i ÅSA.  

Sjöfartsrådets uppdrag är att söka synergieffekter och nya 

utvecklingsmöjligheter för enheternas sjöfartsutbildning, verka för en 

processinriktad samverkan mellan de olika aktörerna, ett fortsatt 

samutnyttjande av de tre aktörernas totala resurser för 

sjöfartsutbildningen samt utveckla en gemensam marknadsföring av den 

åländska sjöfartsutbildningen.  

 

Högskolan på Åland ansvarar för den examensinriktade utbildningen 

inom sjöfart på managementnivå, Ålands gymnasium ansvarar för den 

examensinriktade utbildningen på (support och operativ nivå) samt 

Ålands sjösäkerhetscentrum för STCW-anknutna kurser avsedda för i 

första hand näringslivets behov och för driften av skolfartyget Michael 

Sars. LF (2002:81) om Högskolan på Åland, LF (2011:75) om 

gymnasieförordning, LL (2003:17) om Ålands sjösäkerhetscentrum. 

 

Ålands landskapsregering beslöt att utse en arbetsgrupp för att utarbeta 

förslag till en organisation och ett samarbetsavtal för ett sjöfartsråd för 

ÅSA. I förslaget till avtal ska arbetsgruppen precisera vem som ansvarar 

för vad utifrån gällande lagstiftning, vilka frågor man ska samverka om, 

på vilket sätt samverkan ska ske och hur enheterna avser att uppnå 

samverkan.   

 

Arbetsgruppen består av följande medlemmar: 

Niklas Stenbäck, avdelningschef och ordförande 

Sven Schauman, vicerektor i Högskolan på Åland 

Anna Janson, ekonomi- och personalchef i Högskolan på Åland 

Katarina Sundberg, förvaltningschef i Ålands gymnasium 

Gitte Holmström, rektor i Ålands gymnasium 

Kristoffer Joelsson, t.f. chef för Ålands sjösäkerhetscentrum 

Jerry Bergman, befälhavare på Michael Sars 

 



 2 (2) 
Gruppen utser inom sig en sekreterare. 

 

Arbetsgruppen ska slutföra sitt uppdrag inom augusti 2019 genom att 

avlämna en rapport över förslaget till en framtida organisation inklusive 

ett förslag till samarbetsavtal. Arbetsgruppen kan höra sakkunniga i sitt 

arbete. Kostnader som uppkommer i anslutning till arbetsgruppens arbete 

får uppgå till högst 10.000 euro och påförs budgetmoment 50010. 

Arbetsgruppen utför sitt uppdrag inom ramen för sin avtalsenliga 

arbetstid. 

 

Landskapsregeringen beslöt att anlita JP Nya Medier AB genom Jörgen 

Pettersson för att bistå arbetsgruppen vid framtagande av rapport och 

förslag till organisationsmodell, styrdokument samt samarbetsavtal 

utgående från det resultat som processen i arbetsgruppen utmynnat i. 

 

Verksamheten i Högskolan på Åland ska utgöra en resultatenhet och 

förutsätter därför en avgränsning av föremålet för resultatenheten. En 

resultatenhet för Högskolan på Åland är ett första steg i 

bolagiseringsprocessen. 

 

Ålands landskapsregering föreslår utifrån de utredningar som gjorts att 

den verksamhet som bedrivs med stöd av gällande LL (2002:81) om 

Högskolan på Åland utgör grund för resultatenheten. Det innebär att den 

utbildningsverksamhet som bedrivs med stöd av LL (2011:13) om 

gymnasieutbildning inte ska ingå i den resultatenhet som bildas under 

2019.  

 

 

 

  Minister Tony Asumaa 

 

 

 

 

  Avdelningschef Rainer Juslin 

 

 

 

 

SÄNDLISTA:  Niklas Stenbäck, niklas.stenback@regeringen.ax 

  Sven Schauman, sven.schauman@ha.ax 
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  Katarina Sundberg, katarina.sundberg@gymnasium.ax 

  Gitte Holmström, gitte.holmstrom@gymnasium.ax 
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  Jerry Bergman, jerry.bergman@maritimesafety.ax 

Jörgen Pettersson, jorgen.pettersson@aland.net 
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