
 

 

 

 

   
 

Arbetsgruppen för koordinering och rapportering 9.9.2022 kl. 13-15 

MÖTESPROTOKOLL – arbetsgruppsmöte den 9 september 2022 kl.13-15 

Plats: Rödhamn (Självstyrelsegården) 

Närvarande: John Eriksson (ordf), Niklas Stenbäck, Jacob Nordlund, Stefan Fransman, Sofia Enholm, 

Bengt Johansson, Kristin Mattsson, Micke Larsson, Yvonne Österlund, Annica Brink, Ann Nedergård, 

Niklas Lampi, Sandra Jourdan, Fredrik Rosenqvist, Karin Rosenberg-Brunila, Petra Granholm, David 

Abrahamsson, Henrika Österlund 

1. Mötets öppnande (JE) 

JE öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

• Förändringar i KORA-arbetsgruppen (ML) 

ML redogjorde för förändringar i arbetsgruppen där processledare Oscar Fogelberg nu efterträds av 

Annica Brink och där Tabita Nordberg slutar som målansvarig den sista september.  

2. Uppföljning – konklusioner av mötet med regeringen (JE) 

Den 2 september bjöd regeringen in ansvariga ledande tjänstemän och processledare till en 

utbildnings- och diskussionsträff angående förverkligandet av färdplanerna.  

JE konstaterade att upplägget bidrog till större kunskapsnivå och medvetandenivå för ministrarna 

och att det var fördelaktigt att ministrarna hade ansvarsroller. Upplägget och ramarna hade en 

naturlig koppling till budgetprocessen och borde behållas och strömlinjeformas i processen 

framledes. Den konkreta nivån på presentationerna var fördelaktig. Ministrarna hade en förståelse 

för färdplanerna tack vare det förberedande arbetet. 

Vidare konstaterade mötet: 

- Positivt för arbetsgruppen att få komma med inspel 

- Bra process som hjälpte i budgetprocessen 

- Ansvariga ledande tjänstemän har utmaningar i att avsätta tid och en lösning på hur de 

interna resurserna används på ett bra sätt behöver hittas. 

- I vissa sammanhang svårt att säga vem som har helhetsansvaret för respektive mål inom LR. 

- Viktigt att samla alla perspektiv samlades. 

- Tidigare har målen varit starkt knutna till lantrådet, nu tydligt kommunicerat att alla 

ministrar hade egna ansvarsområden.  

- Viktigt att ministrarna driver frågorna. 

- Fördelaktigt att ansvariga ledande tjänstemän (och två processledare) hade en aktiv roll på 

mötet så att informationen inte alltid kommer från förvaltningschefen. 

- Slutresultatet av mötet ses då budgeten publiceras 

 

3. Reflektioner kring samarbetet mellan ansvarig ledande tjänsteman, målansvarig, 

processledare (och ansvarig minister).  

• Bilaga 1 KORA mandat och uppdrag 

Arbetsgruppen redogjorde för sina reflektioner angående samarbetet. Mötet kunde konstatera 

följande: 



 

 

 

 

   
 

- Finns stora utmaningar i målarbetet då processledaren inte jobbar i landskapet. 

- Kommunikationen internt inom landskapet kan förbättras då färdplanerna och åtgärderna ska 

uppdateras. Behöver ta del av det som står i budgeten. 

- Ett gemensamt mail till organisationer angående färdplanerna skickas ut. 

- Kontinuitet inom mål 1 och 2 behövs. Viktigt att processledarna är i huset. 

- Utmanande att ha tid och att fungera i ett årshjul 

- Vi håller på att uppfinna ett system tillsammans, kan målen jobba mer liknande? 

- Svårt att avgöra vilka åtgärder som ska in av organisationer utanför. 

- Funderingar hur teamet ska jobba och dela in i olika intresseområden 

- Värdefullt möte med ministrarna inför träffen den 9 september. 

- En reflektion kring budgetarbete; landskapet och vilka andra ska bidra med pengar för 

måluppfyllelsen? T.ex. LR satsar sin del men vad satsar t.ex. hotell och arbetsgivare? 

- Intäktsdelen i de prioriterade åtgärderna oerhört viktigt. Alla satsningar är inte bara betungande, 

utan också inkomstbringande och besparande. T.ex. Elpris är betungande men nu kö till 

stödsystemen för solceller.  

- Ministrarna lyssnade med ett annat öra. Utomstående syn som hjälper oss. 

- Utmanande att hitta tid för arbetet för ansvariga ledande tjänstemän. 

- När ministrarna själva kommer med förslag som gynnar målen, då är vi iland.  

- Bra av ministern att hela tiden lyfta: Vad är kostnaderna och vad är klimatfördelarna? Visar på 

att agendan är inkluderad. 

- Strategi ÅHS. Exempel på långsiktig strategi där KORA inte egentligen varit involverade i. Saker 

händer. 

- Synergier mellan målen. T.ex. har vi bra vattenkvalitet för bad så gynnar det turismen. 

- Många är bättre än oss på Åland att söka pengar från EU för grön omställning. Vi behöver större 

gemensam kraft för det.  EU för grön omställning. Behöver större gemensam kraft för det. En 

gemensam skrivelse från målansvariga. Anton Nilsson, just nu den med bäst insyn vad som 

kommer och vilka pengar som kan sökas. 

- Finns också finska och Nordiska pengar 

- Saknas inte bara kunskapen om hur söka pengar. Men också vad ska prioriteras. KORA har 

helikopterperspektivet på vad som behövs och kunde hjälpa med det. 

- Mål 7 ser inga problem med att processledaren inte jobbar på LR då målet är mer inriktat på det 

privata. 

 

 

4. Till kännedom: 

• Åtgärderna, aktuella siffror (HÖ) 

• Bilaga 2 Genomförandegrad åtgärderna 2022-08-29 

Mötet konstaterade att vi borde kommunicera ut vad som gjorts. Både på bärkraft.ax och 

pressmeddelande.  

• Landskapsregeringens meddelande till lagtinget (HÖ) 

• Till kännedom 

• Revideringsförslag av delmålen i mål 1, 2 och 7 (ML, FR och KRB) 

• Bilaga 3 Revidering av mål 7 

Den 30 september behandlas delmålen på rådets möte. Därefter har alla målen reviderats och det 

kommer det inte vara möjligt att göra ändringar då rådet stänger den möjligheten. 



 

 

 

 

   
 

• Strukturella hinder för uppnåendet av målen i utvecklings- och hållbarhetsagendan-

rapporten (KRB) 

• Bilaga 4 Strukturella hinder för uppnåendet av utvecklings- och 

hållbarhetsagendan 

KRB redogjorde för syftet med rapporten: – bl.a. KORA hade uttryckt att det fanns intresse av detta 

och därför tog Bärkraft föreningen initiativet med en kvalitativ studie. Fredrik intervjuade 21 

sakkunniga som jobbar med målen. Rapporten presenteras och diskuteras på medaktörsmötet den 4 

oktober.  

• Finlands nationella strategi för hållbar utveckling (ML) 

• Länk till strategin 

Rådet tog initiativ till ett fördjupningstillfälle om visionen. ML redogjorde för rådets reflektioner. 

 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164156/VNK_2022_11.pdf?sequence=4&isAllowed=y

