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Bilaga 1 till N117P02_210917 
 

 

       

FÖRSLAG TILL ÄNDRING (1) AV STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR 

LANDSKAPET ÅLAND FÖR PERIODEN 2014-2020 (CCI 2014FI05M2OP001) 

Med anledning av att kommissionen justerat den fleråriga budgetramen för 

sammanhållningspolitiken 2017-2020, har Finland tilldelats ett tillskott på 5 miljoner euro av 

vilket Ålands andel är 29.000 euro. Förvaltningsmyndigheten föreslår att socialfondens 

finansieringsram utökas med 29.000 euro. Dessutom föreslås en mindre omfördelning i 

socialfondens budget. Förvaltningsmyndigheten föreslår ytterligare tekniska korrigeringar. 

Ålands landskapsregering föreslår en ändring av strukturfondsprogrammet för landskapet 

Åland perioden 2014-2020 i enlighet med artikel 30 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska 

regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 

fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 

Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden. 

 

1. Ändringen har presenterats på programmets övervakningskommitté den 31 maj 2017, 

varvid beslöts att godkänna förslaget till programändring enligt nedanstående. 

 

2. Beskrivning av ändringens huvudsakliga innehåll.  

 

Ändringarna innehåller tillskott av EU medel (+ 29 000 euro) och omfördelning av medel 

(100 000 euro) inom programmets insatsområde Delaktighet och kompetens med finansiering 

från socialfonden (ESF). Ändringsförslaget innehåller med anledning av omfördelning av 

medel en anpassning av utfalls- och resultatindikatorerna. 

 

Ändringsförslaget innehållet ytterligare fyra tekniska justeringar 

 

- Programfinansiering för tekniskt stöd utesluts i resultatramen tabell 6 

 

- Den programspecifika indikatorn ID 04 (långtidsarbetslösa) med målvärde 60 under 

investeringsprioritet 9i föreslås utgå då den saknar relevans och det finns en 

utfallsindikator CO02 (antal långtidsarbetslösa) med målvärde 60. Resultatindikatorn 

CR05 (missgynnade deltagare som söker arbete etc) efter avslutad åtgärd och CR06 

(deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagare, sex månader efter avslutad 

åtgärd) kvarstår som relevanta indikatorer som mäter en förändrad 

arbetsmarknadsstatus.  

 

- Utfallsindikator ID 08 (total antal deltagare) införs under investeringsprioriteringarna 

8 i och 10 iii  

 

- Utfallsindikator ID CO03 (icke förvärvsarbetande) korrigeras från 25 till 40. 

 

 

Ändringarna i programdokumentet presenteras i bilaga 1. 
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2.1. Insatsområde Delaktighet och kompetens (ESF)  

Förslaget omfattar en tilldelning av 29.000 euro från socialfonden till insatsområdet 

Delaktighet och kompetens fördelat till de särskilda målen Minskad risk för marginalisering 

5.799 euro och Uppgradering av kunskaper, färdigheter och kompetens av arbetskraften 

23.201 euro.   

Förslaget omfattar ytterligare en omfördelning av medel från socialfonden från det särskilda 

målet Minskad arbetslöshet med fokus på ungdomar och ökad rörlighet på arbetsmarknaden 

(-100.000 euro) till Uppgradering av kunskaper, färdigheter och kompetens av arbetskraften 

(+100.000 euro). 

 

Tabell: Finansieringsram total offentlig finansiering varav andelen från ESF är 50 procent.  
Tematiskt mål TM Godkänd 

finansieringsram  

Tillskott 

 

Omfördelning  Förslag ny 

finansieringsram   

Att främja hållbar och kvalitativ syssel-

sättning och arbetskraftens rörlighet (TM 8) 

1 483 884  -200 000 1 283 884 

Att främja social delaktighet, bekämpa 

fattigdom och diskriminering (TM 9) 

989 258 +11 598  1 000 856 

Att investera i utbildning, färdigheter och 

livslångt lärande (TM 10) 

2 473 142 +46 402 +200 000 2 719 544 

Totalt 4 946 284 58 000 0,00 5 004 284 

 

Motivering: 

 

Utvecklingen av antalet sysselsatta på Åland har under en längre period visat en positiv 

utveckling. Arbetsmarknaden på Åland är ändå förhållandevis liten och beroende av extern 

rekrytering. Det finns således ett behov av kompetenshöjande åtgärder för den enskilda 

individen samtidigt som det för arbetsgivarna är en utmaning att hitta rätt kompetensprofil. 

Investeringar i utbildning för att möjliggöra yrkesrörlighet vilket omnämns i de landsspecifika 

rekommendationerna 2017 stöder programändringsförslaget
1
. 

 

Under åren efter den internationella krisen 2008 har arbetslösheten gradvis stigit och i augusti 

2017 till uppgick den relativa arbetslösheten till 3,4 procent (3,1 procent kvinnor/3,6 procent 

män) vilket är en minskning sedan 2013 men fortfarande högre än tiden före krisen.  Det 

relativa arbetslöshetstalet är fortfarande högre bland ungdomar under 25 år än för 

befolkningen som helhet. I augusti 2017 uppgick den till 3,7 procent (kvinnor 3,8 procent 

kvinnor/3,6 procent män). ÅSUB Statistik 

 

Arbetslöshet, särskilt bland unga mänskor och personer i en sämre arbetsmarknadsställning 

och en låg mobilitet för framtiden är utmaningar som de är definierade vid program-

skrivningen. En analys av utvecklingen på området visar fortfarande på ett behov av insatser 

om än i mindre omfattning. 

 

Förslaget att omfördela befintliga resurser inverkar på programmets uppställda målsättningar 

inom de två särskilda målen och har uppdaterats. Efter omfördelningen återstår fortfarande 

programmedel att finansiera för målgruppen arbetslösa. 

 

Eftersom det enligt förordningen för socialfonden finns en öronmärkning om 20 procent för 

bekämpande av fattigdom och inklusion tilldelas en del av anslaget det särskilda målet 

Minskad risk för marginalisering. 

 

                                                           
1
  Rekommendation till Rådets rekommendation om Finlands nationella reformprogram 2017 med angivande av 

rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram COM(2017)525 final. 
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Programändringen påverkar finansieringsuppgifterna i partnerskapsöverenskommelsen och 

resultatramen. (Tabellerna ESI-fondernas operativa program och indikativa finansierings-

andelar för tematiska målen i respektive ESI-fond i partnerskapsöverenskommelsen) 

 

 

Bilaga 1 

 

ÄNDRINGAR I PROGRAMDOKUMENTET 

 

1.1 Strategi för det operativa programmets bidrag till unionens strategi för smart och 

hållbar tillväxt för alla och för att uppnå ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning 

 

Den öppna arbetslösheten uppgick i december 2013 till 4,0 procent (män 4,4 procent kvinnor 

3,6 procent). Ungdomsarbetslösheten har ökat och uppgick i december 2013 till 8,6 procent
2
 

(män 8,3 procent kvinnor 8,9 procent) vilket utgör ett allvarligt hot mot välfärden. Hotet 

består dels av ökade offentliga utgifter genom ökade understöd dels av att det finns en 

uppenbar risk att dessa ungdomar inte ser sig som delaktiga i samhället och att det blir svårt 

för dem att få jobb även i framtiden. Under åren efter den internationella krisen 2008 har 

arbetslösheten gradvis stigit och i augusti 2017 uppgick den relativa arbetslösheten till 3,4 

procent (3,1 procent kvinnor/3,6 procent män) vilket är en minskning sedan 2013 men 

fortfarande högre än tiden före krisen.  Det relativa arbetslöshetstalet är fortfarande högre 

bland ungdomar under 25 år än för befolkningen som helhet. I augusti 2017 uppgick den till 

3,7 procent (3,8 procent kvinnor/3,6 procent män).
3
  

Antalet avhopp från utbildningar
4
, däremot, är lågt på Åland jämfört med övriga EU. I och 

med att gruppen arbetslösa ungdomar ökar, påverkas också problematiken med mismatchning 

på arbetsmarknaden eftersom denna grupp inte anställs då arbetslivserfarenhet saknas. Därför 

bör systemen med att få in ungdomar i arbetslivet förändras. Via programmet är det möjligt 

att motverka ungdomsarbetslösheten genom att stöda sådana system som den ungdomsgaranti 

som Europeiska kommissionen
5
 för fram och som införts på andra ställen i Finland

6
. I den 

föreslagna ungdomsgarantin ingår även satsningar på lärlingsplatser. Åland har idag ett 

fungerande läroavtalssystem. Även om erfarenheten visar att åländska ungdomar sällan är 

arbetslösa så lång tid som tre månader är arbetslöshetsgraden ett problem. Arbetslösheten 

bland äldre (55+) var i december 2013 3,1 augusti 2017 1,5 procent och därför ligger fokus 

för åtgärder i huvudsak på ungdomar. Dessutom är sysselsättningsgraden bland äldre högre än 

genomsnittet inom EU. För att bibehålla och främja de äldres medverkan och delaktighet i 

arbetslivet är utbildnings- och kompetenshöjande insatser viktiga. 

En ökande arbetslöshet, särskilt bland unga människor och personer i en sämre 

arbetsmarknadsställning samt en låg mobilitet är utmaningar för framtiden. 

Arbetslöshet, särskilt bland unga mänskor och personer i en sämre arbetsmarknadsställning 

och en låg mobilitet för framtiden är utmaningar som de är definierade vid 

programskrivningen. En analys av utvecklingen på området visar fortfarande på ett behov av 

insatser om än i mindre omfattning. 

 

 

                                                           
2
  Ålands statistik och utredningsbyrå, Arbetsmarknad 2013:12 

3
  Ålands statistik och utredningsbyrå, Arbetsmarknad 2017:8 

4
 Ålands Statistik och utredningsbyrå, Statistikmeddelande, 5.3.2013, tillgängligt på  www.asub.ax 

5
 Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén 

samt regionkommittén SWD(2012) 406 final 
6
 Komplettering av arbets- och näringsministeriets riktlinjer för genomförande av ungdomsgarantin inom arbets- 

och näringsförvaltningen, 21.2.2013 

http://www.asub.ax/
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Kapitel 1.2 Motivering till fördelningen av medel 

 

Socialfondens tilldelade resurser kommer att fördelas enligt följande. Enligt förordningen för 

socialfonden finns det en öronmärkning om 20 procent för bekämpande av fattigdom och 

inklusion, vilket i detta program uppgår till 20 procent inom det tematiska mål 9 som avser att 

främja social delaktighet och bekämpa fattigdom och diskriminering.  Det tematiska målet 8, 

att främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens rörlighet beräknas i 

dagsläget få 30 26 procent av medlen. Motiveringen är den för Åland höga 

ungdomsarbetslösheten och att projekt med åtgärder inriktade mot detta tematiska mål kan få 

upp till 100 procent i bidrag. Den största delen går till tematiskt mål 10, att investera i 

utbildning och i vidareutbildning, inklusive yrkesutbildning för färdigheter och livslångt 

lärande, som erhåller 50 54 procent. Eftersom behovsanalysen ger vid handen att 

fortbildningsbehovet ute på företagen är stort samtidigt som utbildningssystemen måste 

anpassas till omvärldens krav anses denna procent vara motiverad.  
 

Fördelningen av fondernas medel till de tematiska målen framgår ur finansieringsplanen 

avsnitt 3 Tabell 18 C 

 

Programmets investeringsstrategi framgår ur Tabell 2 nedan  

 



Tabell 2: Översikt av programmets investeringsstrategi. 
 
 

Prioriterat område 

(PO) 

Fond Gemenskapens 

 stöd i € 

Andel av unionens  

totala stöd till det operativa 

programmet  

(per fond och PO) 

 

Tematiskt 

må1 

(TM) 

Investeringsprioritering Särskilt mål Programspecifika 

resultatindikatorer 

Entreprenörskap 

och innovation 

Eruf 2 322 538 

 

46,49 % 

46,2 % 

1 Främja företagsinvesteringar 

inom forskning och innovation 

och utveckla kopplingar och 

synergieffekter mellan företag 

etc. (Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 

1301/2013 artikel 5 1 b) 

Att främja 

affärsutveckling, 

tillväxt och 

innovationer 

Förädlingsvärde 

per arbetstimme 

för valda branscher 

 

3 Stödja kapacitet för SMF att 

växa på regionala, nationella 

och internationella marknader 

och ägna sig åt innovations-

processer 

(Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 

1301/2013 artikel 5  3 d)     

 

Att främja 

konkurrenskraft hos 

små och medelstora 

företag (SMF) 

Förändrad 

omsättning i SMF 

 

Förändrad 

sysselsättning 

(anställda) i SMF 

 

 

 
 

Prioriterat område 

(PO) 

Fond Gemenskapens 

 stöd i € 

Andel av unionens  

totala stöd till det 

operativa programmet  

(per fond och PO) 

 

Tematiskt 

må1 

(TM) 

Prioriterad investering Särskilt mål Gemensamma och 

programspecifika 

resultatindikatorer 

Delaktighet  

och  

kompetens 

ESF 2 473 142 
2 502 142 

 

49,51 % 

49,8 % 

8 Tillgång till anställning för 

arbetssökande och icke-

förvärvsarbetande, inbegripet 

långtidsarbetslösa och 

personer långt från 

arbetsmarknaden, även genom 

lokala sysselsättningsinitiativ   

och stöd till arbetskraftens 

Minskad 

arbetslöshet med 

fokus på ungdomar 

och ökad rörlighet 

på arbetsmarknaden 

Icke 

förvärvsarbetande 

som söker arbete 

efter avslutad åtgärd  

 

Deltagare i 

sysselsättning, 

inklusive 
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rörlighet. 

(Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 

  nr 1304/2013 artikel 3 1 a i )     

 

egenföretagande, 

efter avslutad åtgärd 

9 Aktiv delaktighet, inklusive 

för att främja lika möjligheter 

och aktivt deltagande samt 

förbättra anställningsbarheten. 

(Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 

  nr 1304/2013 artikel 3 1 b i )     

 

Minskad risk för 

marginalisering 

Missgynnade 

deltagare som söker 

arbete, studerar, får 

kvalifikation, deltar i 

sysselsättning, 

inklusive 

egenföretagande, 

efter avslutad åtgärd 

10 Stärka lika tillgång till 

livslångt lärande för alla 

åldersgrupper i formella, icke-

formella och informella 

sammanhang, höja 

arbetskraftens kunskaper, 

färdigheter och kompetens 

och främja flexibla 

utbildningsvägar inklusive 

genom yrkesvägledning och 

validering av förvärvad 

kompetens.  

(Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 

1304/2013 artikel 3 1 c iii)     

 

Uppgradering av 

kunskaper, 

färdigheter och 

kompetens av 

arbetskraften 

Deltagare i 

utbildning efter 

avslutad åtgärd 

 

Deltagare som får 

kvalifikation efter 

avslutad åtgärd 

Förbättra utbildningens 

relevans för arbetsmarknaden, 

underlätta övergången från 

utbildning till arbete, förstärka 

yrkesutbildningssystemen och 

deras kvalitet, inbegripet 

genom mekanismer för att 

förutse kompetensbehoven, 

anpassning av kursplaner och 

inrättande och utveckling av 

Flexibla och 

relevanta 

utbildningssystem  

Antalet nya metoder 

eller system 

 

Antalet 

utbildningsanordnare 

som anpassat och 

utvecklat sitt 

utbildningssystem 
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arbetsbaserade system för 

lärande, inbegripet system 

med både teori och praktik 

och lärlingssystem. 

(Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 

 nr 1304/2013 artikel 3 1 c iv )     

 

Tekniskt stöd  199 820 4,00 %     
 
1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.  

3. Att öka konkurrenskraften hos SMF, inom jordbruket (för Ejflu) samt inom fiske och vattenbruk (för EHFF).  

8. Att främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens rörlighet 
9. Att främja social delaktighet och bekämpa fattigdom och diskriminering 

10. Att investera i utbildning och i vidareutbildning, inklusive yrkesutbildning för färdigheter och livslångt lärande 

 
 

 



 

Kapitel 2.A1.  Insatsområde Delaktighet och kompetens 

 

2.A.5 Särskilda mål för investeringsprioriteringen och förväntade resultat 

 

Minskad arbetslöshet med fokus på ungdomar och ökad rörlighet på arbetsmarknaden 
 

Ett hot mot det åländska samhället är en ökad arbetslöshet och marginalisering. 

Ungdomsarbetslösheten är för de åländska förhållandena fortfarande högre än vad den var 

innan den ekonomiska krisen 2008. Idag är informationen om antalet inaktiva (icke 

arbetssökande) dessutom bristfällig vilket försvårar arbetet med att nå dem.  

 

Även om antalet öppet arbetslösa på Åland (4,0 procent i december 2013, män 4,4 procent, 

kvinnor 3,6 procent)
7
 inte är på samma nivå som inom övriga Finland och Europa har antalet 

ökat till följd av det ekonomiska läget. Arbetslösheten bland äldre (55+) och 

långtidsarbetslösa ( 6mån+) är relativt låg  på Åland vilket är orsaken till att dessa målgrupper 

inte prioriterats i programmet. Ungdomsarbetslösheten däremot uppgick i december 2013 till 

8,6 procent (män 8,3 procent och kvinnor 8,9 procent) vilket förstärker hotbilden mot den 

åländska välfärden.  

 

Hotet består dels av ökade offentliga utgifter genom ökade understöd dels av att det finns en 

uppenbar risk att dessa ungdomar marginaliseras och att det blir svårt för dem att få jobb även 

i framtiden. I och med att gruppen arbetslösa ungdomar ökar, påverkas också problematiken 

med mismatchning på arbetsmarknaden eftersom denna grupp inte anställs då arbets-

livserfarenhet saknas. Åtgärder inom programmet bedöms kunna bidra till att minska antalet 

unga arbetslösa på ett innovativt sätt.  

 

Målet med prioriteten är att skapa en ökad rörlighet på arbetsmarknaden och att minska 

arbetslösheten och därigenom minska risken för utanförskap med ett uttalat fokus på 

ungdomar och deras integration på arbetsmarknaden. De förväntade resultaten är dels att 

minska antalet arbetslösa, minska skillnaderna mellan antalet arbetssökande och antalet lediga 

arbetsplatser på arbetsmarknaden dels att hitta system för att fånga upp inaktiva (icke 

arbetssökande) utanför de nuvarande systemen. 

 

För att mäta resultaten av programfinansieringen används en uppsättning förhandsdefinierade 

indikatorer. Utgångsvärdet baserar sig på resultat från programperioden 2000-2006 och 2007-

2013. Eftersom indikatoruppsättningen i tidigare perioder och kommande period 2014-2020 

inte är helt identiska saknas till vissa delar utgångsvärden.  

 

Indikatorer med basår 2009 utgår från programperioden 2000-2006. Basår 2013 har använts 

för resultat från perioden 2007-2013 eller då det inte finns motsvarande utgångsvärde. 

 

                                                           
7
 Ålands statistik och utredningsbyrå, Arbetsmarknad 2013:12 

 



Investeringsprioritet 8 i Tillgång till anställning för arbetssökande och icke-förvärvsarbetande, inbegripet långtidsarbetslösa och personer långt 

från arbetsmarknaden, även genom lokala sysselsättningsinitiativ   

och stöd till arbetskraftens rörlighet. 

 

Tabell 4. Gemensamma resultatindikatorer för vilka ett målvärde har fastställts och programspecifika resultatindikatorer för det särskilda målet 

(per investeringsprioritet och regionkategori) ESF 

 

 
ID Indikator Regionkategori  Måttenhet 

för 

indikatorn 

Gemensam utgångs- 

indikator som bas 

Utgångs-

värde 

Måttenhet 

för utgångs-

värde och 

målvärde 

Basår Mål 

2023 

Datakälla Rapportering 

(frekvens) 

 Omedelbara 

resultatindikatorer 

Mer utvecklad 

region 

Antal 

deltagare 

Icke förvärvsarbetande 

som söker arbete efter 

avslutad åtgärd 

 

38 

18 m 

20 k 

Antal 2013 30 

18 m 

12 k 

AMS/   

Förvaltnings-

myndighetens  

uppföljningssystem 

Årligen 

 Omedelbara 

resultatindikatorer 

Mer utvecklad 

region 

Antal 

deltagare 

Deltagare i utbildning efter 

avslutad åtgärd 

5 

4 m 

1 k 

Antal 2009 10050 

5525 m 

4525 k 

Förvaltnings-

myndighetens 

uppföljningssystem 

Årligen 

 Långsiktiga 

resultatindikatorer 

Mer utvecklad 

region 

Antal 

deltagare 

Deltagare i sysselsättning, 

inklusive egenföretagande, 

efter 6 månader 

36 

20 m 

16 k 

 

Antal 2009 4535 

2520 m 

2015 k 

Förvaltnings- 

myndighetens  

uppföljningssystem 

AIR 2019 

samt 

slutrapport 

 Långsiktiga 

resultatindikatorer 

Mer utvecklad 

region 

Antal 

deltagare 

Deltagare i utbildning som 

leder till en examen, en 

lärlingsutbildning eller en 

praktikplats 6 mån efter att 

de lämnat projektet 

12 

7 m 

5 k 

Antal 2009 12050 

6625m 

5425 k 

Förvaltnings- 

myndighetens  

uppföljningssystem 

AIR 2019 

samt 

slutrapport 
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2.A.6.5 Utfallsindikatorer per investeringsprioritering och, i tillämpliga fall, per regionkategori 

 

Tabell 5. Gemensamma och programspecifika utfallsindikatorer (per investeringsprioritering, uppdelade per regionkategori för ESF och i 

tillämpliga fall för Eruf) 

 
 

ID 

Namn på indikatorn Mätenhet Målvärde (2023) Fond Region 

Kategori 

Datakälla Rapporterings- 

frekvens 

 Antal deltagare Antal deltagare 150 

75m 

75k 

ESF Mer utvecklad region Förvaltningsmyndighetens 

uppföljningssystem 

Årligen 

 Arbetslösa, inklusive 

långtidsarbetslösa 

Antal deltagare 250110 

55m 

55k 

ESF Mer utvecklad region Förvaltnings- 

myndighetens  

uppföljningssystem 

Årligen 

 Icke förvärvsarbetande Antal deltagare 2540 

20m 

20k 

ESF Mer utvecklad region Förvaltnings- 

myndighetens  

uppföljningssystem 

Årligen 

 Under 25 år Antal deltagare 50 

25m 

25k 

ESF Mer utvecklad region Förvaltnings- 

myndighetens  

uppföljningssystem  

Årligen 

 Med primärskoleutbildning (ISCED 

1) eller grundskoleutbildning 

(ISCED 2) 

ISCED 100 

50m 

50k 

ESF Mer utvecklad region Förvaltnings- 

myndighetens  

uppföljningssystem 

Årligen 

 Med gymnasieutbildning (ISCED 

3) eller eftergymnasial utbildning 

(ISCED 4) 

ISCED 20050 

25m 

25k 

ESF Mer utvecklad region Förvaltnings- 

myndighetens  

uppföljningssystem 

Årligen 

 Invandrare, personer med utländsk 

bakgrund, minoriteter (inklusive 

marginaliserade grupper som 

romer) 

Antal deltagare 50 

25m 

25k 

ESF Mer utvecklad region Förvaltnings- 

myndighetens  

uppföljningssystem  

Årligen 
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Investeringsprioritet 10 iii Stärka lika tillgång till livslångt lärande för alla åldersgrupper i formella, icke-formella och informella sammanhang, 

höja arbetskraftens kunskaper, färdigheter och kompetens och främja flexibla utbildningsvägar inklusive genom yrkesvägledning och validering 

av förvärvad kompetens.  

 

Tabell 4. Gemensamma resultatindikatorer för vilka ett målvärde har fastställts och programspecifika resultatindikatorer för det särskilda målet 

(per investeringsprioritet och regionkategori) ESF 

 
I

D 
Indikator Regionkategori Måttenhet 

för 

indikator 

Gemensam utgångs- 

indikator som bas 

Utgångs-

värde 

Måttenhe

t för 

utgångsv

ärde  

och 

målvärde 

Basår Mål 2023 Datakälla Rapportering 

(frekvens) 

 Omedelbara 

resultatindikatorer 

Mer utvecklad 

region 

Antal 

deltagare 

Deltagare som får 

kvalifikation efter avslutad 

åtgärd 

122 

56 m 

66 k 

Antal 2013 500 

200 m 

300 k 

Förvaltnings-

myndighetens 

uppföljningssystem 

Årligen 

 Långsiktiga 

resultatindikatorer 

Mer utvecklad 

region 

Antal 

deltagare 

Deltagare med förbättrad 

arbetsmarknadssituation 

efter 6 månader 

25 

10m 

15k 

Antal 2009 100 

40 m 

60 k 

Förvaltnings- 

myndighetens  

uppföljningssystem 

AIR 2019 

samt 

slutrapport 

 

2.A.6.5 Utfallsindikatorer per investeringsprioritering och, i tillämpliga fall, per regionkategori 

 

Tabell 5. Gemensamma och programspecifika utfallsindikatorer (per investeringsprioritering, uppdelade per regionkategori för ESF och i 

tillämpliga fall för Eruf) 

 
 

ID 

Namn på indikatorn Mätenhet Målvärde 

(2023) 

Fond Region 

Kategori 

Datakälla Rapporterings- 

frekvens 

 Antal deltagare Antal 

deltagare 

850 

425m 

425k 

ESF Mer utvecklad region Förvaltningsmyndighetens 

uppföljningssystem 

Årligen 

 Över 54 år  Antal 

deltagare 

50 

25m 

25k 

ESF Mer utvecklad region Förvaltningsmyndighetens 

uppföljningssystem 

Årligen 

 Med primärskoleutbildning (ISCED 1)  

eller grundskoleutbildning(ISCED 2) 

ISCED 400 

200m 

ESF Mer utvecklad region Förvaltningsmyndighetens 

uppföljningssystem 

Årligen 
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200k 

 Med gymnaiseutbildning (ISCED 3) eller 

eftergymnasial utbildning(ISCED 4) 

ISCED 350340 

170m 

170k 

ESF Mer utvecklad region Förvaltningsmyndighetens 

uppföljningssystem 

Årligen 

 Med högskoleutbildning(ISCED 5-8)  ISCED 80110 

55m 

55k 

ESF Mer utvecklad region Förvaltningsmyndighetens 

uppföljningssystem 

Årligen 

 Antalet projekt avsedda för kvinnors 

varaktiga deltagande och framsteg i 

arbetslivet 

Antal projekt 1 ESF Mer utvecklad region Förvaltningsmyndighetens 

uppföljningssystem 

Årligen 



 

2 A 8 Resultatram 

 
Prioriterat 

område 

 

Delaktighet och 

kompetens (PO 

2) 

Indikator typ och 

mätenhet där det är 

lämpligt  

Mät-

enhet 

Fond Etappmål 

 2018 

Slutligt 

mål 2023 

 

Datakälla Motivering 

till  

val av 

indikator  

(vid behov) 

PO 2 Totala offentliga 

stödberättigade utgifter 

som införts i 

redovisningssystemet 

av attesterande 

myndighet 

Euro ESF 

 

 

935 540 

 

 

5 345 924 

 

5 004 284 

Attesterande 

myndighetens  

uppföljnings-

system 

* 

PO 2 Antal deltagare 

(aktivitetsindikator) 

Antal ESF 480 

240m 

240k 

1 480  

1 250 

625m 

625k 

Förvaltnings-

myndighetens 

uppföljnings-

system 

** 

 

 
Tabell 7: Åtgärd (Kod) 

Kategori av region Mer utvecklad region  

Fond ESF  

Prioriterat område: Delaktighet och kompetens € belopp 

102 Tillgång till anställning för arbetssökande och icke-förvärvsarbetande, inklusive 

långtidsarbetslösa och personer långt från arbetsmarknaden, även genom lokala 

sysselsättningsinitiativ och stöd till arbetskraftens rörlighet 
 

541 942 

441 942 

103 Varaktig integration på arbetsmarknaden för ungdomar, särskilt de som inte 

arbetar eller studerar, inklusive ungdomar som löper risk för social utestängning och 

ungdomar från marginaliserade grupper, vilket inbegriper genomförandet av 

ungdomsgarantin  
 

200 000 

105 Jämställdhet inom alla områden, inklusive när det gäller tillträde till 

arbetsmarknaden, karriärutveckling, möjlighet att förena arbete och privatliv samt 

främjande av lika lön för lika arbete 

200 000 

109 Aktiv inkludering, inklusive för att främja lika möjligheter och aktivt deltagande 

samt förbättra anställningsbarheten  

294 629 

300 428 

113 Främjande av socialt entreprenörskap och arbetsmarknadsintegration inom de 

sociala företagen och den sociala och solidariska ekonomin för att göra det lättare för 

alla att få arbete 

200 000 

117 Stärka lika tillgång till livslångt lärande för alla åldersgrupper i formella, icke-

formella och informella sammanhang, höja arbetskraftens kunskaper, färdigheter och 

kompetens och främja flexibla utbildningsvägar inklusive genom yrkesvägledning och 

validering av förvärvad kompetens 

603 791 

726 992 

118 Förbättra utbildningens relevans för arbetsmarknaden, underlätta övergången från 

utbildning till arbete, förstärka yrkesutbildningssystemen och deras kvalitet, inklusive 

genom mekanismer för att förutse kompetensbehoven, anpassning av kursplaner och 

inrättande och utveckling av arbetsbaserade system för lärande, inbegripet system med 

både teori och praktik och lärlingssystem 

432 780 

Totalt  2 473 142 

2 502 142 

 

Tabell 8: Bidrag (Kod) 

Kategori av region Mer utvecklad region  

Fond ESF  

Prioriterat område: Delaktighet och kompetens € belopp 

01 Ej återbetalningspliktigt stöd 2 473 142  

2 502 142 
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Tabell 9: Typ av region (Kod) 

Kategori av region Mer utvecklad region 

Fond ESF  

Prioriterat område: Delaktighet och kompetens € belopp 

03 Landsbygdsområden (glesbefolkade) 2 473 142 

2 502 142 

 

Tabell 10: Dimension 4 – Territoriella genomförandemekanismer (Kod) 

Kategori av region Mer utvecklad region 

Fond ESF  

Prioriterat område: Delaktighet och kompetens € belopp 

Ej tillämpligt 2 473 142 

2 502 142 

 

 

Tabell 11: ESF sekundär tema (Kod) 

Kategori av region Mer utvecklad region  

Fond ESF  

Prioriterat område: Delaktighet och kompetens € belopp 

01 Stödja övergången till en koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi 50 000 

02 Social innovation 200 000 

03 Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft 150 000 

04 Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 50 000 

05 Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT 200 000 

06 Icke-diskriminering  

07 Jämställdhet 200 000 

08 Ej tillämpligt  

Totalt  850 000 
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3. FINANSIERINGSPLAN 

 

 
 

 

 
 

 

 

Tabell 17

Åland 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fond och region
Finansiering

Resultat-                                                                                                                                                                                                                                           

reserv Finansiering
Resultat-                                                                                                                                                                                                                                           

reserv Finansiering
Resultat-                                                                                                                                                                                                                                           

reserv Finansiering
Resultat-                                                                                                                                                                                                                                           

reserv Finansiering
Resultat-                                                                                                                                                                                                                                           

reserv Finansiering
Resultat-                                                                                                                                                                                                                                           

reserv Finansiering
Resultat-                                                                                                                                                                                                                                           

reserv Finansiering
Resultat-                                                                                                                                                                                                                                           

reserv

Eruf; mer utvecklad region293 649 18 745 299 529 19 119 305 525 19 502 311 640 19 892 317 877 20 290 324 238 20 696 330 726 21 110 2 183 184 139 354

ESF; mer utvecklad region337 956 21 572 344 721 22 004 351 622 22 444 365 276 23 315 372 585 23 782 380 039 24 258 387 645 24 743 2 539 844 162 118

Totalt 631 605 40 317 644 250 41 123 657 147 41 946 676 916 43 207 690 462 44 072 704 277 44 954 718 371 45 853 4 723 028 301 472

Totalt

Tabell 18a

Grund för 

beräkning EU stöd EU-stöd Nat.fin. EU-stöd Nat.fin.

1 Eruf Mer utvecklad region Offentlig 2 322 538 2 322 538 4 645 076 50,0 % 2 183 184 2 183 184 139 354 139 354 6,00 %

2 ESF Mer utvecklad region Offentlig 2 502 142 2 502 142 5 004 284 50,0 % 2 340 024 2 340 024 162 118 162 118 6,48 %

3 (TA) ESF Mer utvecklad region Offentlig 199 820 199 820 399 640 50,0 % 199 820 199 820

Totalt Eruf Mer utvecklad region 2 322 538 2 322 538 4 645 076 50,0 % 2 183 184 2 183 184 139 354 139 354 6,00 %

Totalt ESF Mer utvecklad region 2 701 962 2 701 962 5 403 924 50,0 % 2 539 844 2 539 844 162 118 162 118 6,00 %

5 024 500 5 024 500 10 049 000 50,0 % 4 723 028 4 723 028 301 472 301 472 6,00 %Sammanlagt

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total offentlig                                                                                                                                                                                                  

finansiering
Fin.andel EIB Finansieringens huvuddel Resultatreserv

Resultatreservens 

andel av 

totalfinansieringen

Prioriterat område Fond Region

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total offentlig                                                                                                                                                                                                  

finansiering
EU-stöd

                                                                                                                                                                                                                                

Nationell off. 

finansiering 

Tabell 18c

Prioriterat område Fond Region Tematiskt mål EU-stöd

Nat.offentl. 

finansiering Total finansiering

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 1 858 030 1 858 030 3 716 060

3. Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, inom jordbruket (Ejflu)                                                                      

samt inom fiske och vattenbruk (EHFF) 464 508 464 508 929 016

8. Att främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens rörlighet 641 942 641 942 1 283 884

9. Att främja social integrering och bekämpa fattigdom och diskriminering 500 428 500 428 1 000 856

10. Att investera i utbildning, vidareutbildning och yrkesutbildning för färdigheter                                                                                                                                               

och livslångt lärande 1 359 772 1 359 772 2 719 544

Totalt Mer utvecklad region  4 824 680 4 824 680 9 649 360

PO 1 Entreprenörskap                                                                                                                                                                                            

och innovation

PO 2 Delaktighet                                                                                                                                                                                                           

och kompetens

Mer utvecklad region

Mer utvecklad regionESF

Eruf
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