Utvecklings- och hållbarhetsrådets möte 18 maj 2018
Protokoll fört vid utvecklings- och hållbarhetsrådets möte kl 9.00 i Stadshuset och Emmaus
returcafé. Värd för mötet: Robert Jansson och Emmaus.
Närvarande: Ordföranden Katrin Sjögren (KS), samt ledamöterna Birgitta Eriksson-Paulson
(BEP), Dan E Eriksson (DEE), Rebecka Eriksson (RE), Petra Granholm (PG), Camilla Gunell
(CG), Barbara Heinonen (BH), Robert Jansson (RJ), Danielle Lindholm (DL), Jonas Waller (JW)
och Peter Wiklöf (PW). Dessutom närvarade rådets huvudsekreterare Micke Larsson (ML) samt
koordinatorn för Statusrapport 2 Karolina Gottberg (KG) och ledande hållbarhetslots Karin
Rosenberg-Brunila (KRB).
Förhinder att medverka: Jan Hanses (JH).

1. Mötets öppnande
KS inledde med att önska alla, och särskilt rådets nya medlemmar Birgitta Eriksson-Paulson och
Jonas Waller, varmt välkomna till utvecklings- och hållbarhetsrådets femte ordinarie möte.
KS konstaterade att mötet är det första ordinarie mötet i rådets andra mandatperiod (2018-2019).
2. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Rådet godkände föregående mötesprotokoll från mötet den 17 november 2017.
3. Plan för involvering av unga (13-19 år)
ML redogjorde för att ungdomsarbetare från bland andra Fältarna, Rädda Barnen, Röda Korset
och SKUNK samt skol- och utbildningsledare i Mariehamns högstadieskolor, Godby
högstadieskola, Kyrkby högstadieskola, Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium har arbetat
fram en plan för ungas involvering i bärkraft.ax och utvecklings- och hållbarhetsagendan (se
bilaga 1).
Rådet diskuterade planen och uttryckte en förhoppning om att alla de intressenter som
omnämns i planen, däribland föreningarna inom idrottsrörelsen, tar en aktiv roll i genomförandet.
Rådet beslutade att uttrycka sitt starka och otvetydiga stöd för planen.
4. Nulägesuppdatering
ML redogjorde för processen sedan föregående möte (17 november 2017) och rådet noterade
bland annat följande (utöver den omfattande nulägesbeskrivningen i Statusrapport 2, se punkt 6
nedan):
•

Avsikten att arbetsgruppen för framtagandet av Statusrapport 2 löpande arbetar vidare
med uppföljning av såväl implementering som rapportering.
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•

Agendan fastslår att Åland har både en rättighet och en skyldighet att vara Östersjöns röst
(se Agendan, sid 13). Agendans strategiska utvecklingsmål är endast möjliga att uppnå
om övriga länder runt Östersjön genomför sina respektive delar av FN:s Agenda 2030.
Mot denna bakgrund fortsätter flera aktörer inom bärkraft.ax att vara aktiva inom bland
annat Finlands kommission för hållbar utveckling (som leds av statsministern), Nordiska
ministerrådet och EU. Åland deltog som talare vid seminariet ”Sustainability in Europe” i
Bryssel 15 maj.

•

Agenda 2030-initiativet från ungdomar och unga vuxna i Norden och övriga
Östersjöländer, rörelsen ReGeneration 2030 (se www.regeneration2030.org), håller sitt
första toppmöte den 18-20 aug 2018 på Åland. Rörelsens avsikt är att etablera Åland som
sin årliga mötesplats.

•

Öppna högskolans kurs Introduktion i hållbar utveckling har genomförts under vårterminen
2018. Kursen har mottagits väl och Högskolans avsikt är att kursen framöver ska ingå i ett
eller flera av utbildningsprogrammen.

•

En ledande hållbarhetslots är rekryterad till lots- och samordningsfunktionen. Karin
Rosenberg-Brunila tillträdde uppdraget på heltid den 16 maj 2018. Lotsfunktionens
huvudansvarsområde är att agera rådgivande och stöttande kraft till nätverkets
medaktörer och andra organisationer (t ex kommuner, företag, skolor, myndigheter och
föreningar) respektive privata hushåll. Samordningsgruppen för nätverkets medaktörer är
hållbarhetslotsens uppdragsgivare. Funktionens pilotfas pågår fram till 31 mars 2019 och
utvärderas löpande. Inledningsvis prioriteras organisationer framom privata hushåll.
Nätverkets nuvarande struktur:

Lots- och
samordningsfunktion

Landskaps
regeringen
Samordnings
-grupp

Övriga
medaktörer

medaktörer

Forum för
samhällsutveckling
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5. Rådets rollförklaring mandatperioden 2018-2019
Rådets rollförklaring för mandatperioden 2018-2019 diskuterades och rådet beslutade följande:
”Utvecklings- och hållbarhetsrådets roll handlar om att stå för kontinuiteten och vitaliteten i
bärkraft-processen. Vi vill agera hjärta och hjärna bakom hållbarhetsarbetet, och slå vakt om de
värderingar som vi gemensamt har enats om i utvecklings- och hållbarhetsagendan. I våra
uppdrag, som tillsammans täcker nästan alla sektorer på Åland, agerar vi dagligen ambassadörer
för det åländska hållbarhetsarbetet. Det är vår fasta övertygelse att vi kan uppnå de sju
strategiska utvecklingsmålen för Åland och de sjutton globala målen för världen genom lokal
handling.”
I samband med diskussionen valde rådet att gå in för följande kopplat till rådets arbetsformer:
•

anordna informella rådsmöten för fördjupning och strategisk diskussion i perioderna
mellan respektive ordinarie rådsmöten.

•

att rådet uppdateras kring nuläget i bärkraft-processen mellan mötena (per e-mail, cirka
en gång per månad).

•

att fokus i processen ligger på att göra (och lära av eventuella misstag) samtidigt som
processen är öppen för mer kunskap.

6. Behandling av Statusrapport 2
ML redogjorde för ett utkast till Statusrapport 2 (se bilaga 2). Processen för framtagandet av
statusrapporten beskrivs i rapportens kapitel 2.3.
Rådet diskuterade utkastet i sin helhet och på basen av statusrapportens kapitel 2-6
bearbetade rådet statusrapportens kapitel 1 (”Utvecklings- och hållbarhetsrådet blickar framåt”,
se bilaga 3).
Rådet beslutade att fastställa Statusrapport 2.
Rådet betonade åter vikten av uthållighet i arbetet med att förverkliga agendans vision och
strategiska utvecklingsmål. Mot bakgrund av redogörelserna i statusrapportens kapitel 5
konstaterade rådet att nätverkets medaktörer och andra organisationer och företag fortsätter att
agera med uthållighet.
7. Forum för samhällsutveckling IV (13 juni 2018) och Kalaset (25 maj 2018)
Forum för samhällsutveckling IV arrangeras den 13 juni 2018 (del 1 kl 12.30-16 och del 2 kl
18.00-20.30) av nätverkets medaktörer. Vid forumet publiceras Statusrapport 2 (se punkt 6 ovan).
Forumets huvudtalare är Annika Lindblom, generalsekreterare för Finlands kommission för
hållbar utveckling. Publiken röstar fram 2018 års mottagare av bärkraft-priset. Alla som bor och
besöker Åland är välkomna till forumet.
Kalaset, som öppnar Åland Grönskar, arrangeras den 25 maj 2018 (kl 17-20) vid Ålands
landsbygdscentrum. Alla är välkomna till Kalaset som levandegör visionen ”Alla kan blomstra…”
med gemensam matlagning med ”svinnvaror” som ingredienser.
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8. Kommande möte
Nästa möte hålls i november 2018. Datum meddelas senare. BEP åtog sig värdskapet för mötet
med avsikten att mötet hålls vid Ålands landsbygdscentrum.

9. Mötets avslutande
KS avslutade mötet med ett varmt tack till RJ för gott värdskap. RJ hälsade rådet välkomna på
efterföljande lunch hos Emmaus returcafé.
Mötet avslutades kl 12.00.
Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Plan för involvering av unga
Utvecklings- och hållbarhetsagendans Statusrapport 2 utkast (kapitel 2-6)
Statusrapport 2, kapitel 1 – Utvecklings- och hållbarhetsrådet blickar framåt

Vid protokollet
Micke Larsson
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