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Dokumentnamn Brevnr 

BESLUT 179 N1 

Ärendenr Datum 

ÅLR 2022/6611 18.10.2022 

 
Hänvisning 

Initiativ 

Kontaktperson 

Christel Lindholm 

 

Enligt sändlista      

           

Ärende 

Tillsättande av övervakningskommitté för Ålands strukturfondsprogram 2021 - 2027 

och Ålands interventioner i Finlands CAP-strategiplan 2023 - 2027  

 

Landskapsregeringen har den 18 oktober 2022 beslutat utse följande personer till 

medlemmar respektive ersättare i en gemensam övervakningskommitté för Ålands 

strukturfondsprogram 2021 - 2027 och Ålands interventioner i Finlands CAP-strategiplan 

2023 – 2027 samt i enlighet med beslutet av den 13.2.2015 för avslutande av Ålands 

strukturfondsprogram 2014 - 2020 och Ålands landsbygdsutvecklingsprogram 2014 - 

2022.  

 

Övervakningskommitténs mandatperiod pågår fram tills programmen stängs. 

 

 

Övervakningskommitténs sammansättning/medlemmar 

 

Ålands Hushållningssällskap 

Jenny Enbär, ersättare Carin Holmqvist  

Ålands Producentförbund r.f. 

Sue Holmström, ersättare Birgitta Eriksson-Paulson 

Ålands Näringsliv r.f. 

Dan Andersson 

Ålands Natur och Miljö r.f. 

Soile Wartiainen, ersättare Josefine Egenfelt 

Ålands ombudsmannamyndighet  

Johanna Fogelström-Duns 

Ålands handikappförbund r.f. 

Henrik Lagerberg, ersättare Sanna Söderlund 

Ålands kommunförbund 

Tomas Urvas, ersättare Minna Hellström 
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FFC:s lokalorganisation på Åland 

Niklas Gyllenskepp, ersättare Christina Henriksson 

Högskolan på Åland 

Johanna Mattila, ersättare Kairi Jõesalu 

Utbildnings- och kulturavdelningen 

Niklas Stenbäck, ersättare Elisabeth Storfors 

Social- och miljöavdelningen, miljöbyrån 

Susanne Vävare, ersättare Ted Waleij-Slight 

Finansavdelningen 

Jim Bergbo, ersättare Conny Nyholm 

Regeringskansliet, enheten för rättsliga och internationella frågor  

Michaela Slotte, ersättare Anna-Leena Sjöberg 

Näringsavdelningen 

Linnéa Johansson, ersättare Jenny Eklund-Melander 

Social- och miljöavdelningen, socialvårdsbyrån 

Cindi Portin, ersättare Fredrik Rönnlund 

 

 

Europeiska kommissionens tjänstemän ska på eget initiativ delta i kommitténs arbete som 

övervakare och rådgivare. 

 

Beslöts utse avdelningschef Linnéa Johansson, näringsavdelningen till ordförande och 

Europarättschef Michaela Slotte till viceordförande samt koordinator Christel Lindholm 

vid näringsavdelningens allmänna byrå till sekreterare.  

 

Övervakningskommitténs uppgifter för strukturfonderna regleras i Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) 2021/1060 artikel 40.  

 

Övervakningskommitténs uppgift är att  

 

1. granska framstegen med att genomföra programmet och uppnå delmålen och målen, 

2. granska eventuella problem som påverkar programmets prestation och de åtgärder 

som vidtagits för att lösa dem, 

3. granska, i förekommande fall, programmets bidrag till hanteringen av de utmaningar 

som identifieras i relevanta landsspecifika rekommendationer som är kopplade till 

programmets genomförande, 

4. granska framstegen med att genomföra utvärderingar, sammanfatta utvärderingarna 

och följa upp resultaten, 

5. granska genomförandet av kommunikations- och synlighetsåtgärder, 

6. granska i tillämpliga fall, framstegen med att genomföra insatser av strategisk 

betydelse, 

7. granska uppfyllandet av nödvändiga villkor och tillämpningen av dem under hela 

programperioden, 
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8. granska framstegen med att bygga upp administrativ kapacitet hos offentliga 

institutioner, partner och stödmottagare, om det är relevant, 

9. granska i förekommande fall information om medel som överförts i enlighet med 

gällande regelverk, 

10. godkänna de metoder och kriterier som tillämpas för urvalet av insatser, inklusive 

eventuella ändringar av dessa; på kommissionens begäran ska de metoder och kriterier 

som tilllämpas för urvalet av insatser, inklusive eventuella ändringar av dessa, 

överlämnas till kommissionen senast 15 arbetsdagar innan de överlämnas till 

övervakningskommittén, 

11. godkänna den slutliga prestationsrapporten,  

12. godkänna utvärderingsplanen och eventuella ändringar av den, 

13. godkänna eventuella förslag från den förvaltande myndigheten om ändring av ett 

program, inklusive om överföringar i enlighet med regelverket, 

14. får ge den förvaltande myndigheten rekommendationer, inbegripet om åtgärder för 

att minska den administrativa bördan för stödmottagarna. 

  

Den regionala övervakningskommitténs uppgifter för jordbruksfonden regleras i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 artikel 124.  

 

Övervakningskommittén ska 

 

1. granska framstegen med att genomföra den strategiska GJP-planen och uppnå 

delmålen och målen, 

2. granska eventuella problem som påverkar prestationen när det gäller den strategiska 

GJP- planen och de åtgärder som vidtagits för att lösa dem, inbegripet framstegen 

mot förenkling och minskning av den administrativa bördan för de slutliga 

stödmottagarna, 

3. granska framstegen med att genomföra utvärderingar och sammanfattande 

utvärderingar och med att följa upp iakttagelser,  

4. granska relevant information från det nationella GJP-nätverket angående prestationen 

när det gäller den strategiska GJP-planen, 

5. granska genomförandet av kommunikations- och synlighetsåtgärder,  

6. granska uppbyggnad av administrativ kapacitet hos offentliga myndigheter och 

jordbrukare och andra stödmottagare, om det är relevant,  

7. yttra sig om den metod och de kriterier som används för att välja ut insatser,  

8. yttra sig om de årliga prestationsrapporterna, 

9. yttra sig om utvärderingsplanen och ändringar av den,  

10. yttra sig om alla förslag från den förvaltande myndigheten om en ändring av den 

strategiska GJP-planen. 

  

Mötesarvoden och reseersättningar utgår i enlighet med landskapsregeringens beslut om 

kommittéarvoden.  
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Minister  Fredrik Karlström  

 

 

 

Koordinator Christel Lindholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGOR   Besvärsanvisning   

  

SÄNDLISTA  Ålands Hushållningssällskap  

Ålands Producentförbund r.f. 

Ålands Näringsliv r.f. 

Ålands Natur och Miljö r.f. 

Ålands ombudsmannamyndighet  

Ålands handikappförbund r.f. 

Ålands kommunförbund 

FFC:s lokalorganisation på Åland 

Högskolan på Åland 

Utbildnings- och kulturavdelningen 

Social- och miljöavdelningen, miljöbyrån  

Social- och miljöavdelningen, socialvårdsbyrån 

Finansavdelningen 

Regeringskansliet, enheten för rättsliga och internationella frågor  

Näringsavdelningen 

 

 

  Europeiska kommissionen: 

Generaldirektoratet Sysselsättning, socialpolitik och inkludering (EMPL) 

Generaldirektoratet Regional och stadspolitik (REGIO) 

Generaldirektoratet Jordbruk och landsbygdsutveckling (AGRI) 


