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Utvecklings- och hållbarhetsrådets möte 4 maj 2017
Protokoll fört vid utvecklings- och hållbarhetsrådets möte kl 9.00 hos Viking Line (Norragatan).
Närvarande: Ordföranden Katrin Sjögren (KS), samt ledamöterna Dan E Eriksson (DEE),
Rebecka Eriksson (RE), Tage Eriksson (TG), Petra Granholm (PG), Camilla Gunell (CG), Jan
Hanses (JH), Barbara Heinonen (BH), Edvard Johansson (EJ) och Danielle Lindholm (DL).
Dessutom närvarade Micke Larsson (ML) samt Johanna Boijer-Svahnström (p 1-4), Erica Scott (p
1-4) och Linnéa Johansson (p 5).
Förhinder att medverka: Robert Jansson (RJ) och Peter Wiklöf (PW).

1. Mötets öppnande
KS inledde med att önska alla varmt välkomna till utvecklings- och hållbarhetsrådets tredje möte.
2. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Rådet godkände föregående mötesprotokoll från mötet den 1 december 2016.
3. Nulägesuppdatering
ML redogjorde för processen sedan föregående möte (1 december 2016) och rådet noterade
bland annat följande:


Utvecklings- och hållbarhetsagendan (agendan), med följebrev från rådets medlemmar,
skickades ut till förtroendevalda, ledande tjänstemän och företagsledare i februari/mars.



Inom ramen för nätverket bärkraft.ax har en nätverksgrupp för de femton största åländska
företagen bildats. Gruppens preliminära syfte är att vara en plattform för samordning av
direkta åtgärder, inom respektive företag, som bidrar till agendans förverkligande.



Tre initiativ för hållbar och medveten konsumtion och produktion (strategiskt
utvecklingsmål 7) utgör tillsammans ett embryo till åtgärder med förutsättningar att få
genomslag i praktiken (och i förlängningen bidra till måluppfyllelse):
o Ålands Näringsliv: kartläggning av företagens produktion (och import) i förhållande
till hållbarhetsprinciperna.
o Visit Åland, Ålands Näringsliv och Ålands Natur & Miljö: hållbar destination
o Föreningslivet, bl a Ålands Natur & Miljö: labb för hållbar konsumtion





Hållbar livsmedelsstrategi för Åland presenterades i januari och steg mot dess
förverkligande har inletts.
Förslag till energi- och klimatstrategi för Åland (strategiskt utvecklingsmål 6)
presenterades i april. Förslaget är för närvarande ute på remiss.
Förslag till skogsprogram för Åland 2017-2026 presenteras preliminärt i juni.



Utkast till första upplagan av agendans årliga statusrapport är framtagen (se p 4 nedan).
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4. Behandling av utkast till statusrapport (bilaga 1)
Den årliga statusrapporten är navet i uppföljningen och rapporteringen av utvecklings- och
hållbarhetsagendans förverkligande (se agendan, kap 3.1, s 19). Avsikten är att rapporten
identifierar framsteg, utmaningar och kritiska framgångsfaktorer.
Rapporten ska bland annat innehålla aktuell status för de sju strategiska utvecklingsmålen och
presenteras årligen i samband med Forum för samhällsutveckling. Statusrapportens syfte är att
utgöra beslutsstöd för alla samhällsaktörer.
ML introducerade utkastet till statusrapport 1 (2017) och redogjorde för innehållet i kapitel 3 och
5. ES, som är processledare för statusrapportens framtagande, redogjorde för innehållet i kapitel
2, 4 och 6. ML redogjorde för medaktörernas behandling av utkastet (2 maj 2017).
Rådet diskuterade förslaget och konstaterade att den föreslagna strukturen för statusrapporten
är relevant. Rådet bearbetade kapitel 2 och rådets medlemmar kommenterade de båda
inledande underkapitlena (se bilaga 1, kap 2.2-2.3). Av tidsskäl beslutades att fortsatta
bearbetningen vid ett extrainsatt arbetsmöte (se nedan).
Rådet bearbetade kapitel 7 och uppdrog åt KS, PG och CG att komplettera texten i enlighet
med rådets diskussion.
Mot bakgrund av mötets begränsade tid beslutade rådet att, i linje med medaktörernas
rekommendation, skjuta fram fastställandet av statusrapporten till i juni. Rådet beslutade att hålla
ett extrainsatt arbetsmöte (den 23 maj 2017), som i sin helhet ägnas åt förädling av
statusrapportens kapitel 2.

5. Struktur för implementering och förverkligande av strategiskt utvecklingsmål 5
ML redogjorde för, utgående från rådets diskussioner vid föregående möte, en sondering kring
tänkbara former för implementeringen av det femte strategiska utvecklingsmålet (se bilaga 2 samt
agendan, kap 2, s 15).
Rådet diskuterade strukturen för implementeringen och konstaterade att det finns behov av en
sammanhållande länk för implementeringen och att den naturliga sammanhållande länken är
landskapsregeringen.

6. Forum för samhällsutveckling III (19 maj 2017) och Kalaset (26 maj 2017)
Forum för samhällsutveckling genomförs i fortsättningen en gång per år (maj/juni, se agendan
kap 3.1., sid 19). ML redogjorde för upplägget för 2017 års forum, Forum för samhällsutveckling
III, som arrangeras den 19 maj kl 9.30-12 i Ålands lyceum. Upplägget har arbetats fram av
nätverkets medaktörer.
ML redogjorde för Kalaset, som arrangeras den 26 maj kl 17-20 vid Landsbygdscentrum. Kalaset
utgör ett komplement till ovanstående forum och riktar sig till privatpersoner i alla åldrar. Kalaset
är samtidigt den officiella öppningen av premiärupplagan av Åland Grönskar
(www.alandgronskar.ax) och arrangeras av medaktörerna i samarbete med huvudarrangören för
Åland Grönskar. Upplägget har arbetats fram av nätverkets medaktörer.
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7. Kommande möte
Nästa möte hålls 17 november 2017 kl 9-12.

Mötet avslutades kl 11.30.

Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2

UTKAST Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland Statusrapport 1 2017-04-27
Attraktionskraft-strategiskt utvecklingsmål 5

/Micke Larsson
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