Utvecklings- och hållbarhetsrådets möte 6 maj 2019
Protokoll fört vid utvecklings- och hållbarhetsrådets möte kl 14.00 vid Lemböte lägergård.
Närvarande: Ordföranden Katrin Sjögren (KS), samt ledamöterna, Johanna Boijer-Svahnström
(JBS), Dan E Eriksson (DEE), Birgitta Eriksson-Paulson (BEP), Niclas Forsström (NF), Petra
Granholm (PG), Camilla Gunell (CG), Barbara Heinonen (BH), Robert Jansson (RJ), Marcus
Koskinen-Hagman (MKH) och Peter Wiklöf (PW). Dessutom närvarade rådets huvudsekreterare
Micke Larsson (ML) samt utvecklingskoordinator och samhällsplanerare Karolina Gottberg (KG)
och ledande hållbarhetslots Karin Rosenberg-Brunila (KRB).
Förhinder att medverka: Rebecka Eriksson (RE).
Gäster: Simon Holmström (vid punkt 9, styrgruppsmedlem ReGeneration 2030).

1. Mötets öppnande
KS önskade alla, och särskilt rådets nya medlemmar Johanna Boijer-Svahnström, Niclas
Forsström och Marcus Koskinen-Hagman, varmt välkomna till utvecklings- och hållbarhetsrådets
sjunde ordinarie möte.
Rådets rollförklaring, som beslutades vid rådets möte den 18 maj 2018, rekapitulerades.
2. European Sustainability Award 2019
Rådet noterade med glädje att Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland och bärkraft.ax
utsetts till en av vinnarna av EU-kommissionens European Sustainability Award 2019.
Rådet konstaterade att det är många personer och organisationer som är delaktiga i bärkraftprocessen, och som med en mångfald av insatser under flera år bidragit till att Åland premierats.
3. Rådets extra möte den 15 mars 2019
Rådet noterade följande från det extra mötet som hölls den 15 mars 2019:
3a. Mötesprotokollet från rådets ordinarie möte den 27 november 2018 godkändes.
3b. Tillitsstudie för Åland 2018 presenterades av rapportförfattaren Sanna Roos (ÅSUB). Rådet
diskuterade studiens resultat. Studien antecknades till rådets kännedom.
3c. Rådet fortsatte behandlingen av förslaget till program för fysisk strukturutveckling 2030/2051.
Rådet beslutade att uttrycka sitt stöd för programförslaget, med förhoppningen att kommunerna,
fastighetsägare och landskapsregeringen, i nära dialog med varandra och allmänheten, verkar för
programmets genomförande.
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3d. Rutiner för eventuell justering av de strategiska utvecklingsmålens delmål och
effektindikatorer fastställdes enligt följande:
Förslag till justeringar för delmål och/eller effektindikatorer lyfts med skriftligt förslag av det
strategiska utvecklingsmålets huvudansvariga koordinator till arbetsgruppen för koordinering och
rapportering till kännedom/diskussion. Den huvudansvarige beaktar arbetsgruppens diskussion
och lämnar därefter slutligt skriftligt förslag till utvecklings- och hållbarhetsrådet för behandling
och eventuellt godkännande/fastställande.
4. Nulägesuppdatering
ML redogjorde för en övergripande nulägesuppdatering.
Rådet noterade att den märkbara attitydförändring gällande klimatförändringarna som skedde i
allmänheten under sommaren och hösten förstärktes ytterligare i och med stormen Alfrida. För
första gången är den globala uppvärmningen ett samtalsämne runt köksborden på Åland.
Rådet noterade att nätverket bärkraft.ax, med medaktörerna i spetsen, genomför en
kommunikationskampanj i syfte att öka kännedomen hos den breda allmänheten om ”Alla kan
blomstra”-visionen. Kampanjen genomförs under perioden juni-september 2019.
5. Trafikljusanalys delmål
KG redogjorde för en så kallad trafikljusanalys gällande de strategiska utvecklingsmålens delmål
(se bilaga 1). Trafikljusanalysen har arbetats fram inom ramen för arbetsgruppen för koordinering
och rapportering. Analysen syftar till att ge en indikation av hur vi ligger till i förhållande till
uppnåendet av delmålen (som ska uppnås år 2030 i likhet med de strategiska utvecklingsmålen).
Rådet diskuterade trafikljusanalysen.
6. Justering av delmål (för strategiska utvecklingsmålen 3,4 och 6)
ML redogjorde för de huvudansvariga koordinatorernas förslag till justeringar av delmålen för de
strategiska utvecklingsmålen 3, 4 och 6 (se bilaga 2).
Rådet diskuterade justeringsförslagen och beslutade att godkänna förslagen i sin helhet.
7. Statusrapport 3
KG redogjorde för ett utkast till Statusrapport 3 (se bilaga 3). Rådet diskuterade utkastet i sin
helhet och på basen av statusrapportens kapitel 2-6 bearbetade rådet statusrapportens kapitel 1
(”Utvecklings- och hållbarhetsrådet följer upp och blickar framåt”, se bilaga 4).
Rådet beslutade att fastställa Statusrapport 3.
Statusrapporten publiceras vid Bärkraftmötet 2019, den 10 juni (se punkt 8 nedan).
8. Bärkraftmötet 2019
Bärkraftmötet 2019, tidigare Forum för samhällsutveckling och det femte i ordningen sedan
premiärupplagan i februari 2016, arrangeras den 10 juni 2019 kl 14.30. Mötet arrangeras som en
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del av Alandica Debatt, som pågår 9-11 juni. Vid Bärkraftmötet 2019 publiceras Statusrapport 3
och utvecklings- och hållbarhetsrådet håller ett panelsamtal angående statusrapportens innehåll.
Alandica Debatt är en mötesplats för goda samtal med primärt syfte att bidra till ökat förtroende
för demokratin och dess institutioner. Kunskapen och medvetenheten om utvecklings- och
hållbarhetsagendan och ”Alla kan blomstra”-visionen ska stärkas genom AlandicaDebatt.
Evenemanget inleds den 9 juni med Demokratifest på självstyrelsedagen i Självstyrelseparken.
9. ReGeneration 2030 Summit 2019
Simon Holmström presenterade bakgrund och upplägg för ReGeneration 2030 Summit 2019 som
arrangeras den 24-26 augusti 2019 på Åland (se bilaga 5). ReGeneration 2030-initiativet kommer
från ungdomar och unga vuxna (16-29 år) från fjorton länder och självstyrda regioner (Norden
samt Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Tyskland) och är sprunget ur Ålands ”Alla
kan blomstra”-vision. ReGeneration 2030 stöds bland annat av Nordiska ministerrådet,
Östersjöstaternas råd (CBSS) och Ålands landskapsregering.
Rådet noterade presentationen till kännedom.
10. Kommande möte
Nästa ordinarie möte hålls preliminärt den 15 november kl 9-12. MKH åtog sig värdskapet för
mötet med avsikten att mötet hålls vid Ålands lyceum.
11. Mötets avslutande
Katrin Sjögren avslutade mötet med ett tack för goda diskussioner.
Mötet avslutades kl 16.30.
Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2

Trafikljusanalys – de strategiska utvecklingsmålens delmål
Justering av delmål

Bilaga 3
Bilaga 4

Utvecklings- och hållbarhetsagendans Statusrapport 3 utkast (kapitel 2-6)
Kapitel 1 – Utvecklings- och hållbarhetsrådet följer upp och blickar framåt

Bilaga 5

ReGeneration 2030 Summit 2019 – ppt-presentation

Vid protokollet
Micke Larsson
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