BEHOVSUTREDNING OM TJÄNSTEFÖRÄNDRING

OMBILDNING

Avdelning/Myndighet:

ÅLANDS GYMNASIUM

Budgetmoment:
Nuvarande tjänstebenämning:

IT-chef

Eventuellt
Tjänstenummer:
Organisatorisk
placering:

Ålands gymnasium, samordningsenhet

Nuvarande tjänsteuppgifter:

• utveckling av IT och nätbaserade kommunikationsformer för
verksamhetens behov
• marknadsförings- och informationssystem,
• personal på̊ IT-avdelningen
• datasäkerhetsfrågor och antagningssystem.
• Ålands gymnasiums IT-system, IT-utrustning, programvaror
och IT-tjänster samt att de förnyas och utvecklas enligt
verksamhetens behov
• leda arbetet på̊ IT-avdelningen och fördela arbetet mellan
olika befattningshavare på̊ ett sådant sätt att IT-miljön fungerar
smidigt och säkert
• upprätta budget och följa upp budget
• anställa tillfällig personal för högst ett år
• bevilja avtalsenliga tjänstledigheter
• analysera verksamhetens IT-relaterade behov och omsätta
detta i effektiva IT-insatser
• leda det IT-strategiska arbetet och ta initiativ till nya system
och IT-lösningar
• sköta upphandling i samråd med ekonomichefen,
• se till att det finns ändamålsenliga och ekonomiskt försvarbara
system för registrering och kommunikation i myndigheten
• kontinuerligt följa utvecklingen inom sitt arbetsområde och
inom givna ramar utveckla sin verksamhet
• delta i av arbetsgivaren godkänd eller anvisad utbildning och
fortbildning
• se till att beslutsgång och förvaltning följer Ålands
gymnasiums KLS-system
• ge vederbörlig information till underställda och förse
förvaltningschef, rektorer, biträdande rektorer och ekonomichef
med information för utveckling
och förbättring av organisation och verksamhet inom
myndigheten.
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Nuvarande behörighetskrav:

Lämplig högskoleexamen med datateknisk inriktning eller
lämplig högskoleexamen kompletterad med motsvarande
inriktning med kunskaper om och erfarenhet av systemteknik
och IT-utveckling. Förutom formell behörighet krävs
lämplighet för uppgiften: god kommunikations- och
ledarskapsförmåga och drivkraft för utveckling. Meriterande är
erfarenhet av ledarskap och pedagogik.

Nuvarande arbetstid:

36,15 h/vecka (7,25 h per dag)

Nuvarande
avlöningsgrund:

Inrättad tjänst, f.n. lkl A 25

Denna utredning
uppgjord av:

Förvaltningschef Katarina Sundberg

Datum för uppgörande:

24.5 2022

FÖRSLAG

Ny tjänstebenämning:

IT- och digitaliseringschef

Organisatorisk
placering:

Ålands gymnasium, samordningsenheten

Tjänsteuppgifter:

• Leda det övergripande tekniska digitaliseringsarbetet vid
myndigheten och skolorna
• Informationssäkerhetsansvarig för verksamheten
• GDPR-ansvarig. Utbilda, informera, övervaka och
incidensrapportera till DPO
• Ansvara för Ålands gymnasiums IT-infrastruktur, IT-system,
IT-utrustning, applikationer, licenser,
kommunikationssystem, IT-tjänster samt se till att de förnyas
och utvecklas enligt verksamhetens behov
• Ansvara för integrationer mot nationella system
• Leda personalen, arbetet och utvecklingen vid ITavdelningen inklusive ha budgetansvar för avdelningen
• Ingå i Ålands gymnasiums ledningsgrupp
• Ständig dialog med hyresvärd angående digitalisering och
säkerhet
Övrigt
• Namnteckningsrätt för IT-relaterade avtal
• Kontinuerlig omvärldsbevakning och utveckling inom
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digitaliseringsområdet.
• Följer Ålands gymnasiums KLS-system och
iakttar tystnadsplikt i enlighet med bestämmelserna i
gymnasielagen (2011:13, 67 §) och Reglemente för Ålands
gymnasium, 13 § samt
• På förmans direktiv utföra andra uppgifter som hör till
verksamhetsområdet.

Hur har uppgifterna
skötts tidigare:

Av nuvarande IT-chef

Behörighetskrav:

Högre högskoleexamen med lämplig inriktning. Kunskaper om
och erfarenhet av systemteknik och IT-utveckling samt
kunskaper om och erfarenhet av informationssäkerhet inklusive
lagstiftning inom området. Förutom formell behörighet krävs
lämplighet för uppgiften: god kommunikations- och
ledarskapsförmåga och drivkraft för utveckling. Meriterande är
erfarenhet av ledarskap och pedagogik.

Arbetstid:

36,15 h/vecka (7,25 h per dag)

Avlöningsgrund:

Ny avlöningsgrund, motsvarande lkl A27

Ombildningsdatum:

1.1 2023

Eventuell omorganisering:
Vad sker med den anställde
efter ombildningen:

Nuvarande IT-chef uppfyller de nya behörighetskraven och kan
fortsätta att sköta uppdraget efter ombildning

Motivering till förslaget,
inklusive ev. lagstöd:

Det ökande kravet på informationssäkerhet i vår verksamhet i
kombination med en allt mer omfattande digitaliseringsprocess
leder till utökade ansvarsområden och ökad komplexitet i
uppgifterna. Det är av stor vikt för vår verksamhet att IT-frågor
är av högsta prioritet.

Långsiktigt behov av tjänsten:

Långsiktigt behov och utveckling kommer kvarstå.

Ekonomiska konsekvenser:

En löneökning som ryms inom ordinarie budget

Jämställdhetskonsekvenser:

Påverkar ej

Övrig information:
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