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Bilaga 15. Hållbarhetsredovisning 2012

1. Inledning

1.1 Bakgrund

Detta är den tredje hållbarhetsredovisningen för Ålands landskapsregering, de föregå-
ende har varit för 2008 och 2010. Hållbarhetsredovisningarna är en fortsättning på
och vidareutveckling av tidigare miljöredovisningar. Hållbarhetsredovisningen ger en
samlad bild av hur Åland förhåller sig till faktorer som har betydelse för en hållbar
utveckling för medborgarna.

För att nå en hållbar utveckling måste det vara balans mellan de sociala, ekologiska
och ekonomiska dimensionerna. Inom Ålands landskapsregering har vi länge arbetat
för och prioriterat frågor om hållbar utveckling. Formerna för arbetet har varierat
något genom åren men målet har varit det samma, att Åland ska utvecklas till ett i alla
avseenden hållbart samhälle.

Hållbar samhällsutveckling är en av de viktigaste framtidsfrågorna och kräver samar-
bete både lokalt och globalt. Den stora utmaningen är hur dagens krav ska avvägas mot
långsiktiga åtaganden. Några exempel på verktyg i hållbarhetsarbetet på Åland för såväl
offentliga som privata organisationer är hållbarhets- eller miljöredovisning, miljö- och
kvalitetscertifiering, hållbarhetsindikatorer, nyckeltal, utbildning och goda exempel.

Även i omvärlden finns det idag mycket fokus på frågorna kring hållbar utveckling och
det finns strategier för hållbar utveckling både nationellt, på nordisk- och EU nivå.

1.2 Landskapsregeringens organisation

Ålands landskapsregering verkar på Åland med en organisation som framgår av bilden
nedan. För tydligare information om de olika avdelningarnas ansvarsområden, tjänster
och målsättningar hänvisas till landskapsregeringens budget för år 2013.
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1.3 Utvecklingen på Åland

1921 Ålandsfrågan avgörs i Nationernas förbunds råd. Finland tillerkänns suveräni-
tet över Ålandsöarna. Åland erhåller självstyrelse och garantier för bevarandet
av svenska språket, kulturen och lokala sedvänjor. Medellivslängden är ca 55 år.

1922 Självstyrelselagen från 1920 börjar tillämpas.

1925 Det första naturreservatet bildas.

1934 Åland får en egen fornminnesförvaltning. Ålands museum öppnar.

1951 En reviderad självstyrelselag antas.

1954 Åland får egen flagga, befolkningen är ca 21.500 invånare och medellivslängden
är ca 65 år.

1959 Bilfärjetrafiken inleds med Vikinglinjen.

1970 Åland blir medlem i Nordiska rådet, befolkningen har minskat till ca 20.500
invånare.

1979 Lotsbroverket tas i bruk vilket förbättrar avloppshanteringen. 0,4 % av Ålands
yta är naturreservat.

1993 En ny självstyrelselag träder i kraft. Befolkningen är 24.600 invånare.

1995 Åland blir medlem i EU.

2002 Euron ersätter mark som valuta och ca 7 % av Ålands elenergi är förnyelsebar.

2007 23 % av Ålands elenergi kommer från vindkraft, 28 % av all energi som förbru-
kas på Åland är förnyelsebar. Arbetslösheten är 1,9 %. 1,3 % av Ålands yta är
naturreservat. Befolkningen är 27.153 invånare och medellivslängden är 80,0 år.

2010 Arbetslösheten var i december 2010 3,2 %. 1,7 % av Ålands ytaär naturreservat.
Befolkningen är 27.948 invånare och medellivslängden är 81,1 år.

2012 Den ekologiska odlingen är på en stabil nivå med 23% av den totala odlings-
arealen. Befolkningen på Åland blir äldre eftersom dödligheten håller sig på en
stabil nivå sedan 1950-talet medan nativiteten minskar. Befolkningen är 28.500
invånare, och den förväntade medellivslängden 82,0 år.
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1.4 Om hållbarhetsredovisningen

Summan av det som redovisas i hållbarhetsredovisningen ska hjälpa läsaren förstå om
den offentliga verksamhetens interna och externa påverkan utvecklar regionen på ett
önskvärt sätt. Utvecklingen presenteras i form av text och nyckeltal. Syftet med
hållbarhetsredovisningen är vidare att underlätta för ledningen och medarbetare att få
en bredare förståelse för organisationens interna och externa hållbarhetsprestanda.
Hållbarhetsredovisningen underlättar dessutom för allmänheten att få inblick i organi-
sationens och landskapets påverkan på utvecklingen vilket bidrar till delaktighet och
förståelse.

Inom landskapsregeringen görs mycket arbete på olika nivåer som bidrar till en hållbar
utveckling. Hållbarhetsredovisningen skulle kunna innehålla fler nyckeltal inom fler
områden. Ambitionen har dock varit att ge en övergripande bild och begränsningar har
därför varit nödvändiga. Till exempel är viktiga sociala områden som sjukvård, äldre-
omsorg, handikappfrågor och missbrukarvård inte med. Vidare har arbetet till del
harmoniserats med de nyckeltal som ska rapporteras till Nordiska ministerrådet inom
ramen för dess hållbarhetsstrategiarbete.

Hållbarhetsredovisningen för 2012 är en uppdatering av redovisningarna från 2008
och 2010 samt redovisar reflektioner av utvecklingen. Det vore önskvärt att Ålands
hållbarhetsredovisning i större utsträckning skulle harmoniseras med de indikatorerna
som används inom det nordiska samarbetet för hållbar utveckling och att de avsnitt
som bara omfattar text och inte nyckeltal i större omfattning skulle omfatta även nyckel-
tal.

Området trafik saknas men det vore intressant att utveckla ett par relevanta nyckeltal.
Idag nämns transportsektorn kort i avsnittet om förnyelsebar energi.

1.5 Begreppet hållbar utveckling

Hållbar utveckling, i modern bemärkelse, definierades för första gången av den så kal-
lade Brundtlandkommissionen, som tillsattes av FN i mitten av 1980-talet. Syftet var
att fokusera på de globala miljöproblemen. Kommissionen definierade hållbar utveck-
ling så här: En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Utgångspunkten är en helhetssyn på människors och samhällens behov, förutsättningar
och problem. En tydlig linje är tanken om individens delaktighet och ansvar. Den bä-
rande principen är att sociala, ekologiska och ekonomiska förhållanden är integrerade
och att de är ömsesidigt beroende av varandra.

Social utveckling är både ett resultat av, och en förutsättning för, ekonomisk utveck-
ling. Den sociala dimensionen av hållbar utveckling lyfter fram inflytande och jämlik-
het, att individen känner trygghet och delaktighet. Den ekologiska dimensionen hand-
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lar om att hushålla med naturresurser, som vattnens, jordens och ekosystemens pro-
duktionsförmåga. Den handlar också om att minska påverkan på naturen och männis-
kors hälsa. Att värna de givna naturresurserna är en förutsättning för hållbar utveck-
ling. Ekonomisk tillväxt brukar framhållas som en förutsättning för utveckling. Samti-
digt gäller att ekonomisk utveckling inte kan ske om miljön försämras och om det inte
sker en tillväxt i det sociala kapitalet, såsom hälsa och utbildning. Friska invånare
bidrar till exempel till ökad produktivitet.

Tre saker bedöms som viktiga för att lyckas med hållbar utveckling. Medborgarna
måste vara delaktiga, och varje individ ska förstå och ta eget ansvar för utvecklingen.
Arbetet måste också vara sektorsövergripande, vilket innebär att samverkan måste ske
mellan olika aktörer och på olika nivåer. Slutligen krävs ett medvetet ledarskap kring
hållbar utveckling.

Inspiration och struktur vid framtagandet av den första hållbarhetsredovisningen häm-
tades från de internationella riktlinjerna GRI - Global Reporting Initiative.

1.6 Vision och strategi

Landskapsregeringens vision för ett hållbart Åland 2020 är:
Ett tryggt, självstyrt, ö-samhälle där medvetna medborgare gör hållbara val.

Motiveringen är att i ett tryggt samhälle ges alla människor förutsättningar att tillgo-
dose sina behov. Självstyrelsen ger Åland möjligheter att skapa dessa förutsättningar i
en nära dialog mellan beslutsfattare och medborgare. Genom dialog kan medvetenhe-
ten öka hos medborgarna om naturens begränsade bärkraft, samhällets sociala
utmaningar och vikten av en stark dynamisk ekonomi i balans som samverkande delar
att uppmärksamma för att göra hållbara val.

Strategin för arbetet är att bevara närdemokratin, försvara regional och social rättvisa
samt att jämställdhet och hållbar utveckling ska vara vägledande i beslutsfattandet
inom olika politiska områden. Välfärden ska tryggas med en stabil samhällsekonomi
och ett mångsidigt, dynamiskt näringsliv med marknadsekonomi, konkurrens på lika
villkor och grön tillväxt som grund.

2 Miljö och energi

2.1 Ökad andel förnyelsebar energi

Landskapsregeringens strävan inom energiområdet att minska andelen av klimat-
påverkande utsläpp genom ökad användning av förnyelsebara energikällor och energi-
effektivering är ett pågående arbete och genomförs inom flera sektorer.

Under de senaste åren har ett stort antal oljepannor bytts ut på Åland. Oljepannorna
ersätts främst av olika slag av värmepumpar, men även pellet- och vedpannor installe-
ras. Landskapsregeringen har beviljat investeringsstöd under åren 1998-2003 och 2006-
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2009 för att påskynda avvecklingen av oljepannor och minska användningen av direkt
eluppvärmning. Totalt sett ökar dock användningen av el för fastighetsuppvärmning
hela tiden eftersom värmepumpar drivs av el. Användningen av luftvärmeåtervinning
blir allt vanligare i såväl egnahemshus som större byggnader. De nya kraven på värme-
effektivitet i nyproducerade byggnader som trädde ikraft 1.1.2010 tvingar fram nya
lösningar.

Den förnyelsebara andelen av fjärrvärmeproduktionen i Mariehamn ökade väsentligt
efter att ett träbränslebaserat kraftvärmeverk togs i bruk år 2008. Under 2011 var
biobränsledelen av fjärrvärmeproduktionen ca 76 %.

Under 2011 fastslogs finansieringen av reservelkraftskabeln till riket, och under hösten
2012 kunde Kraftnät Åland underteckna avtalet med ABB gällande byggandet. Ambi-
tionen är att anslutningen ska vara klar 2016, men samtidigt uppmärksammas risken
för el-underskott i avbrottssituationer. Innan kabeln är i drift kan det vid avbrott på
Sverigeförbindelsen under vintertid finnas risk att tillräcklig reservkraft saknas för att
täcka hela Ålands kraftbehov. Det åländska samhället är beroende av energitillförsel
och Åland är mycket sårbart på grund av beroendet av energiproducenter utifrån. Idag
importeras ca 76 procent av elenergin via kabelanslutningar (Sverige ca 70 procent och
finska fastlandet ca 6 procent). Uppskattningsvis 50 procent av den importerade elen
är förnybar men den tillgodoräknas produktionslandet. Detta innebär att stora delar
av Ålands elförbrukning utgör en belastningspost i redovisningen av andelen förnybar
energi för Åland

Planeringen av vindkraftens utbyggnad fortgår. Under sommaren 2007 togs sex nya
verk i bruk med en effekt om totalt 12 MW. Detta innebär att 23 % av elförsörjningen
kommer från vindkraft. Flera nya projekt är på gång och under ett antal år har det
förhandlats med riksmyndigheterna gällande åländska vindproducenters medverkan i
rikets stödsystemet för el producerat med förnybara energikällor. Förhandlingarna fort-
går. Om de åländska producenterna ingår i rikets stödsystem kan en utbyggnad av
vindkraften förväntas och då kan el från förnybar energiproduktion utgöra ca 70% av
Ålands elförbrukning. Ytterligare utbyggnad kan även ske, då transiteras el- överskot-
tet med den kommande likströmskabeln till riket.

Idag finns det 21 vindkraftverk på Åland som beräknas kunna producera närmare en
fjärdedel av hela Ålands årliga elförbrukning. År 2011 var en toppnotering och 65,1
GWh producerades i de åländska vindkraftverken (22,9 procent av Ålands samman-
lagda elförbrukning). Andelen var högst år 2008 då vindkraftverken stod för 23,4
procent av elbehovet. År 2012 minskade produktionen något till 61,4 GWh (andelen
20,7 procent).

Flera av kommunerna konverterar kommunala byggnader som kansli och skolor till
biobränslebaserad uppvärmning. Där det är möjligt byggs närvärmenät för att sam-
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ordna driften och i flera fall står privata entreprenörer för leverans av bränsle. Genom
detta förfarande köper man energi och det är därmed entreprenörens uppgift att leve-
rera den avtalade energimänden. Flera av anläggningarna har erhållit investeringsbidrag
från landskapsregeringen. Framöver planeras energieffektiverande åtgärder stödas i
större utsträckning. Generellt är effektiveringen mycket viktig och ofta är en kombina-
tion av kunskap, handhavande och i viss mån beroende av utrustning. Således kan
mycket göras genom att optimera anläggningar och sträva till att förbrukningarna
minimeras. Utgående från den totala energiförbrukningen på Åland är dominansen av
fossila bränslen fortfarande stor men på nedgång. Utvecklingen går dock åt rätt håll, så
sent som 2001 var andelen förnyelsebar energi endast ca 21 %.

Transportsektorn står fortfarande för en stor andel av fossilbränsleförbrukningen. Det
är även den sektorn som troligtvis kommer att använda fossilbränsle inom överskådlig
framtid. Vissa förändringar sker dock. I Eckerö har en fiskodling nyttjat fiskrens för
produktion av biodiesel. Stadsbussen i Mariehamn använder bränslet till en del av
bussarna. Även hybridfordonen ökar i antal. Det är personbilar som används privat
och även Posten har köpt in ett antal för distributionsverksamheten.

En ökad användning av förnyelsebar energi är inte bara ekonomiskt lönsam och strate-
giskt viktig ur ett energiförsörjningsperspektiv. Det är även långsiktigt nödvändigt för
att minska utsläppen av koldioxid och minska dess klimatpåverkande effekter.

Källa: ÅSUB, Ålands statistik och utredningsbyrå
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Källa: Kraftnät Åland

Under perioden 2006-2009 beviljades 300 stöd till konvertering från oljevärme till
miljövänligare alternativ. Detta innebär en besparing på minst 700 m3 olja, motsva-
rande en minskning av koldioxidutsläppen med ca 2.800 ton koldioxid. Därtill har
119 anläggningar med solpaneler installeras under åren 2006-2012 med en teoretisk
högsta produktionskapacitet om 512.000 kilowattimmar, vilket motsvarar års-
förbrukningen av energi i 25 st egnahemshus. Från och med 2010 har det beviljats stöd
för uppgradering av reglerteknik och styrsystem till ägare av flerbostadshus. Under
perioden 2010-2012 har 13 hus beviljats stöd för olika typer av åtgärder kopplade till
ventilations- och värmesystemet.

2.2 Ekologisk odling

Ett av delmålen inom det jordbrukspolitiska arbetet är utvecklande av en marknadsan-
passad ekologisk produktion. Landskapsregeringen har målmedvetet och under en lång
tid satsat på ekologisk jordbruksproduktion inom landskapet. Genom att prioritera
stöd inom ramen för det delvis EU-finansierade landsbygdsutvecklingsprogrammet till
ekologisk produktion har dess andel ökat kraftigt under de senaste åren. Den ekolo-
giska odlingen på Åland har tidigare beskrivits som improduktiv då en stor del av
arealen har odlats i ekologiskt syfte att erhålla de högre stöd som betalas för ekologisk
produktion. I landsbygdsutvecklingsprogrammet 2007-2013 infördes till viss del något
högre krav på produktivitet gällande den areal som får stöd för ekologisk produktion.
Trots de hårdare kraven, med syfte att stödja en produktiv mer marknadsanpassad
produktion, är intresset för att odla ekologiskt fortsatt stabilt. År 2011 fanns det totalt
3108 ha åker i ekologisk produktion vilket är ca 23 % av den totala odlingsarealen.
Ytterligare 364 ha var i övergångsskede till att bli godkänd som ekologisk areal. Eko-
logisk produktion karaktäriseras av optimal, lokal resursanvändning. Användningen
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av lättlösliga handelsgödselmedel och kemiska bekämpningsmedel ersätts med
miljövänligare åtgärder och växtnäringsämnen tillvaratas effektivt i gårdens kretslopp.
Miljö- och vattenbelastningen är därför mindre i ekologisk produktion jämfört med
konventionell. Ett ekologiskt lantbruk stärker och ökar även den biologiska mångfal-
den i odlingslandskapet. Arealmässigt har utvecklingen av den ekologiska produktio-
nen stabiliserats under de senaste åren. Produktiviteten från dessa arealer gällande eko-
logiska produkter som nått marknaden har blivit bättre tack vare den ovannämnda
regelförändringen och då den lokala efterfrågan av bl.a. ekologiskt spannmål har ökat
tack vare etableringen av en lokal spannmålsuppköpare med fokus på enbart ekologisk
spannmål. De senaste åren har också relativt stora ekologiska fruktodlingar etablerats.
En viss förbättring i fråga om utvecklingen för ekologiska specialgrödor och övriga
trädgårdsprodukter kan skönjas i och med att större aktörer inom partihandeln har
anslutit sig till den ekologiska certifieringen.

Källa: Ålands landskapsregerings jordbruksbyrå

2.3 Natur och biologisk mångfald

En grundtanke i hållbar utveckling är bevarandet av biologisk mångfald. På mest över-
gripande nivå upprätthåller den biologiska mångfalden sådana grundläggande förut-
sättningar för liv som syrgasproduktionen, bindning av solenergi, rening av vatten och
klimatreglering. Samtidigt är den bas av genetiskt material som representeras av ett
stort antal arter en källa till möjligheter inom framställning av bland annat livsmedel
och medicin.

På den lokala nivån försöker man bevara arter och biotoper som sedan gammalt har
varit en del av vår natur. Det åländska landskapet är sedan urminnes tider en produkt
av samspelet mellan människa och natur och utgör grund för den attraktionskraft som
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Åland har på besökare utifrån. Den mosaik av biotoper som utvecklats svarar även för
den stora biologiska mångfald som Åland fortfarande hyser.
Ett sätt att bevara denna artrikedom är genom att inrätta skyddsområden, t.ex. natur-
reservat, där det finns klara regler för vad man får göra, men där vissa också kräver
kontinuerlig skötsel för att bevara den biologiska mångfalden. Vissa sällsynta arter och
biotoper är skyddade enligt lag även utanför de skyddade områdena.

I dag är ca 1,75 % av Ålands landyta skyddad som naturskyddsområden/ naturreser-
vat. Detta är en låg andel i ett europeiskt perspektiv. Landskapet har 51 naturskydd-
sområden, ett sälskyddsområde, tio naturminnen och nio fågelskyddsområden. Mot-
svarande siffror för 2008 var att ca 1,3 % av Ålands landyta var skyddad som natur-
skyddsområde/naturreservat och då hade landskapet 48 naturskyddsområden, ett säl-
skyddsområde, 10 naturminnen och 9 fågelskyddsområden. År 2008 tillkom fem nya
och sedan dess har tre tillkommit fram till idag. Många naturskyddsområden är till
arealen små, och strävandena att åstadkomma nya skyddsområden sker bland annat
inom det europeiska Natura-2000 arbetet. Detta inriktas för åländsk del idag i första
hand på att utöka skyddet för våtmarker och gamla orörda skogar.

Källa: Landskapsregeringens miljöbyrå

De i lag skyddade naturskyddsområdena på Åland uppgick år 2011 till ca 2.597 hektar
landareal och 32.947 hektar vattenareal. Uttryckt i procent av Ålands areal täckte
naturreservaten år 2011 knappt 1,7 procent av landarealen och ca 2,8 procent av vatten-
arealen. Den kraftiga ökningen år 2009 beror främst på det nya naturreservatet Signils-
kär-Märket. Största delen av naturskyddsområdena är samhällsägda.
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Källa: ÅSUB, Ålands statistik och utredningsbyrå

2.4 Avfall

Avfallsminimering har högsta prioritet inom alla EU:s medlemsländer. Att minimera
avfallet innebär ett förebyggande arbete för att hindra, i så stor utsträckning som det är
möjligt, att avfall uppstår. Dagens konsumtionssamhälle är inte hållbart med tanke på
hur mycket resurser som vi förbrukar. Ökad återanvändning och reparation av saker
som gått sönder leder till ett bättre resursutnyttjande.

Produkten man inte skaffar är den som bidrar till minst miljöpåverkan. Det viktigaste
steget mot en minskad avfallsmängd är att alla individer ser över sin konsumtion och i
mindre utsträckning skaffar sådant man egentligen inte behöver. Om man ändå anser
sig behöva en produkt är det ur miljösynpunkt bäst att i första hand återanvända gamla
varor. När produkten blivit avfall och inte går att lämna vidare för återanvändning ska
den materialåtervinnas eller energiåtervinnas och i sista hand deponeras. Avfalls-
hanteringen har förändrats och förbättrats på Åland under de senaste tjugo åren och
många är duktiga källsorterare. Medvetandet om att vårt sätt att leva leder till miljö-
problem har ökat och viljan att göra något positivt för vår miljö är stor.

ÅSUB tar sedan år 2004 fram avfallsstatistik på uppdrag av miljöbyrån. Figuren visar
den totala mängden avfall (exkl. slam), restavfall (osorterat avfall) respektive farligt
avfall (inkl. skrotbilar) som producerades på Åland utslaget per ålänning. Statistiken
samlas vartannat år från de företag och offentliga inrättningar som samlar in, transpor-
terar och behandlar avfall. Den totala avfallsmängden som uppstod under år 2010 var
ca 41.000 ton. Av denna mängd var ca 37.800 ton icke farligt avfall, inklusive 6.800
ton vanligt slam och 10.400 ton mineralavfall. Enligt statistiken stod hushållen för ca
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25 procent av avfallet som produceras på Åland. Mest avfall producerades i branschen
"byggverksamhet", merparten var mineraliskt avfall.

År 2010 behandlades ca 46 % av avfallet lokalt på Åland medan resterande avfall
transporterades bort för behandling. Av behandlingen på Åland utgörs merparten av
dels vanligt slam från reningsverk som komposteras och dels av mineraliskt bygg- och
rivningsavfall som deponerades. Av det avfall som transporterades bort från Åland
skickades ca 72 % till Finland och ca 24 % till Sverige.

Speciellt för år 2010 var de stora mängderna stenkolsförorenade asfaltsmassor som
transporterades till Finland och som bidrog till större mängd farligt avfall och större
total mängd avfall producerades under året.

2.5 Klimat

Enligt IPCC (Intergovernmental panel on climate change) kommer de globala utsläp-
pen av växthusgaser med nuvarande utveckling att öka under de närmaste årtiondena.
En sådan ökning av växthusgasutsläppen kommer mycket sannolikt att orsaka föränd-
ringar i det globala klimatsystemet som är större än de som observerats under 1900-
talet. Uppskattningar av uppvärmningen under det kommande århundradet ger en tem-
peraturökning på mellan 1,8 och 4°C till år 2100 i förhållande till perioden 1989–
1999. Uppvärmningen och stigande havsnivåer kan fortsätta i århundraden, även om
koncentrationen av växthusgaser i atmosfären skulle stabiliseras.

Klimatförändringarna är ett globalt fenomen och dess effekter på Åland har inte i de-

Källa: ÅSUB, avfallsstatistik
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talj utretts ännu. Generellt för norra Europa är man dock inom IPCC praktiskt taget
säker på bland annat följande effekter: ökade skördar i kallare områden, skador på
skördar, markerosion, oförmåga att odla mark till följd av vattensjuka marker, ökade
insektsangrepp, minskat energibehov för uppvärmning, ökat energibehov för kylning
och problem med vattenkvaliteten, t ex. algblomning.

Klimatförändringar är komplicerade och det är svårt att analysera trender utan ett
mycket långt tidsperspektiv. Det kan dock konstateras att medeltemperaturen på Åland
sedan 1977 visar på sen svag trend mot ett varmare klimat.

Källa: ÅSUB, Ålands statistik och utredningsbyrå

Det kan också konstateras att Slemmerns islossning visar på en trend av en allt tidigare
ankomst för våren, idag sker ca 14 dagar tidigare än för ett halvt sekel sedan.

Källa: ÅSUB. Diagrammet illustrerar islossningen på Slemmern i Mariehamn. År
2012 skedde islossningen den 25 mars.
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De viktigaste växthusgaserna när det gäller mänsklig påverkan är koldioxid, metangas
och kväveoxider. De största utsläppskällorna på Åland är: sjötrafiken, el och värme,
vägtrafiken, djurhållning och gödselhantering samt avfall. Den senaste utredningen om
utsläppen av växthusgaser på Åland utfördes år 2003. I den framgår att Åland tack
vare få landbaserade industrier släpper ut mindre än många andra utvecklade länder.
Räknar man in sjötrafiken blir dock påverkan en helt annan. Det finns olika argument
för om sjötrafiken bör räknas in eller inte. Ett starkt argument för är att en stor del av
Ålands BNP kopplas till sjöfarten varför den borde vara med även när det gäller ut-
släpp. Ett motargument är att huvuddelen av passagerarna inom sjötrafiken inte är
ålänningar och dessutom är Åland oftast inte slutdestinationen för resorna.

Enligt en uträkning från el- och energienheten på Ålands landskapsregering var de
åländska utsläppen 6,3 ton CO2 per capita år 2005. Med sjöfarten inräknad skulle de
åländska koldioxidutsläppen vara omkring 9,8 ton/capita (om man räknar ena vägens
utsläpp som kommer från färjor som trafikerar till och från Åland).

Källa: Landskapsregeringens byggnadsbyrå och OECD environmental data(för år
2005)

År 2007 antog landskapsregeringen en klimatstrategi där det bland annat slås fast att
en av landskapsregeringens långsiktiga målsättningar är att minska koldioxidutsläppen
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släpp. Bland annat kan nämnas antagande av en klimatstrategi (2008-2009), fram-
tagande av en energiplan (2007), skrotnings- och miljöbilspremie under 2008 och 2009
samt på olika sätt stöd till konvertering från oljevärme och direktverkande el till
miljövänligare alternativ (se kapitel 2.1 Ökad andel förnyelsebar energi).

2.6 Vattenbelastning

De övergripande målen för vattenvården på Åland är att verka för ett hållbart nyttjande
av vattenmiljön, att minska utsläppen av näringsämnen och substanser som är främmande
för vattenmiljön samt att bevara eller förbättra vattenkvaliteten i yt- och grundvatten.

I december år 2000 antogs ett vattendirektiv (EU:s ramdirektiv för vatten 2000/60/EG).
Vattendirektivet skall fungera som en övergripande ram på EU-nivå som fastställer ett
skydd av allt vatten i EU:s medlemsländer och kan även ses som ett minimidirektiv efter-
som där anges en miniminivå som inte får underskridas. Enligt vattendirektivet före-
skrivs EU-länderna utföra åtgärder vars syfte är att en god kustvattenkvalitet kan upp-
nås till 2015. Många medlemsländer, inklusive Åland, har meddelat förlängda tidsfrister
till ett senare årtal då man inte kommer lyckas uppnå god status i alla vatten till år 2015.

Allt vatten statusklassificeras i enlighet med åländsk lagstiftning och vattendirektivets
riktlinjer. Överlag ligger vattenkvaliteten runt Åland på en måttlig nivå. De nordväst-
liga kustvattenområdena får en god status medan en stor del av innerskärgården får en
otillfredställande status. Utarbetningen av ett åtgärdsprogram är dock ett absolut krav
i vattendirektivet och på Åland har det utarbetats ett åtgärdsprogram för åren 2009-
2015 där man definierar miljömålen för Åland.

Långsiktigt måste även dricksvatten skyddas bättre än idag. Målsättningen är att upp-
rätta skyddsplaner för såväl yt- som grundvattentäkter.

Åland kan inte ensamt nå målen om det inte sker stora förändringar internationellt.
Dock finns det en mängd åtgärder som kan och bör vidtas på Åland för att åstad-
komma förbättringar framför allt i de hårdast belastade inre vikarna. Dessa inkluderar
riktad rådgivning till vissa jordbrukare, utveckling av en hållbar fiskodlingsnäring och
fortsatta satsningar på avlopp.

Viktiga utsläppskällor av näringssalter är fiskodlingar, bostäders och industriers av-
lopp och jordbruk. Av dessa är fiskodlingarna den största utsläppskällan. Sedan 1993
kontrolleras vattenkvaliteten och bottenfaunan årligen vid fiskodlingar enligt ett ved-
ertaget övervakningsprogram. År 2012 beräknades utsläppen från fiskodlingarna till
228 ton kväve och 27,6 ton fosfor att jämföra med 2009 då utsläppen beräknades till
245 ton kväve och 30 ton fosfor. För kväve innebär det att fiskodlingarna idag står för
31 % och för fosfor, 66 % av den totala belastningen. Förutom det kontrollprogram
som finns för fiskodlingar har Landskapsregeringen tagit fram ett övervakningsprogram
som huvudsakligen är utformat för uppföljning av vattendirektivet.
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Källa: Landskapsregeringens miljöbyrå. Kväve- och fosforbelastning på åländska
vattendrag 1994-2011 fördelad över utsläppskällor.

2.7 Skogsbruk

Hela det åländska skogsbruket, inklusive de delar av landskapets eget skogsinnehav
som förvaltas av skogsbruksbyrån är miljöcertifierat enligt det Pan-Europeiska
skogscertifieringssystemet PEFC. Certifieringen bygger på en gruppcertifiering där Ålands
skogsvårdsförening r.f. är innehavare av certifikatet. Åland ingår även i certifikatet för
skogscentralen Kusten i sydvästra Finland. Systemet bygger på nationella standarder
som revideras med ca 5 års mellanrum. Den senaste standarden (PEFC FI 1002:2009)
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har tillämpats fr.o.m. 2011 och innehåller 26 olika kriterier för ett ekonomiskt, ekolo-
giskt och socialt hållbart skogsbruk på Åland. Efterlevnaden av kriterierna granskas
årligen av en oberoende ackrediterad revisor (Det Norske Veritas). Under hösten 2011
gjordes en större förnyelserevision på Åland med omfattande fältbesök, medan revisio-
nen år 2012 endast gjordes utgående från dokumentation. Andelen certifierade skogsä-
gare med minst 2 hektar skogsmark är idag 100 % på Åland. Under år 2012 har även
den åländska skogsnäringen börjat sondera möjligheterna till en certifiering enligt
skogscertifieringssystemet FSC.

Virkesförrådet ökar stadigt i de åländska skogarna. Enligt senaste riksskogstaxering
(RST 10, 2007) uppgår virkesförrådet på skogs- och tvinmark till 11,7 miljoner m3,
vilket är en ökning med ca 26 % jämfört med föregående tioårsperiod. Tillväxten på
skogs- och tvinmark i virkesproduktion har ökat med ca 29 % och uppgår till 405.000
m3/år, medan den årliga avverkningen uppgår till ca 200.000 m3 avsaluvirke per år. Till
detta tillkommer husbehovsavverkning, hyggesrester samt den naturliga avgången i
skogen, men trots detta är den totala tillväxten betydligt större än den totala avgången
och virkesförrådet fortsätter att öka i de åländska skogarna.

3 Social trygghet

Enligt grundlagen garanteras alla vissa ekonomiska, sociala och kulturella grundläggande
rättigheter. Landskapet och kommunerna ska tillförsäkra var och en dessa rättigheter.
Syftet med den sociala tryggheten är att främja befolkningens hälsa och funktionsför-
måga, att ge förutsättningar för en sund arbets- och livsmiljö samt att trygga en tillräck-
lig utkomst, social- och hälsovårdstjänster och social trygghet i livets alla skeden.

3.1 Ekonomisk utsatthet - relativ fattigdom

Andelen fattiga på Åland var år 2004 13,1 % enligt en uträkning från ÅSUB. Föränd-
ringen till 2012 antas vara marginell. För Åland är utvecklingen bakåt inte utredd men
i Sverige har den relativa fattigdomen ökat under hela 1990-talet och även under de
senaste åren och var år 2011 14 %. Både Åland och Sverige ligger lågt jämfört med
andra EU- länder.

Definitionen av fattigdom är andelen familjeenheter med inkomster mindre än 60 % av
medianinkomsten. Det finns inte något mål eller allmänt accepterad norm för vilken
inkomstspridning som är acceptabel inom ett samhälle. Inkomstspridning kan även
mätas på andra sätt. Tanken med detta relativa mått är att det med en inkomst som är
lägre än 60 % av medianinkomsten kan anses vara svårt att upprätthålla en socialt sett
normal konsumtionsnivå och vara väl integrerad i samhället.

3.2 Utbildning

Kunskap är en konkurrensfaktor för att länder ska kunna attrahera talanger och öka
sin tillväxt. Landskapsregeringen har i sina olika programförklaringar och styrdokument
på utbildnings- och kulturområdet tydliggjort att all samhällsfinansierad kunskaps-
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utveckling och verksamhet ska befästa en grundsyn som främjar hållbar utveckling –
ansvarskännande och kritiskt tänkande.  Inom utbildnings- och kulturavdelningens
övergripande förvaltning och vid utvecklingen inom avdelningens verksamhetsområ-
den ska värdegrunden genomsyra allt beslutsfattande - ekologiskt, ekonomiskt och
socialt. Värdegrunden innefattar omsorg om naturen och naturresurser med insikt om
att resurserna är ändliga. Den innefattar omsorg om medmänniskor och ett respektfullt
uppträdande mot varandra med insikt om att alla människor har lika värde.

Landskapsregeringen har under åren i olika nationella, nordiska och europeiska sam-
arbetsorgan och institutioner medverkat i strävan att Åland och övriga Norden ska ha
en ledande position som kunskaps- och kompetensregion på utbildningens och forsk-
ningens område. Hållbar utveckling och välfärd upprätthålls genom innovativa lös-
ningar som syftar till att öka kvalitet och jämlikhet i utbildning, arbete, hälsa och
omsorg. Såväl inom ramen för sitt lokala handlingsprogram som det nordiska arbetet
har landskapsregeringen i samråd med Ministerrådet för utbildnings- och forsknings-
politik (MR-U) genomfört olika kartläggningar, bakgrundsstudier, förprojekt och ana-
lyser för att stärka en hållbar utbildnings- och forskningspolitik i landskapet.

Landskapsregeringen har betonat att utbildning leder till arbete och har prioriterat
insatser som skapat plattformar för dialog och kunskapsutbyte både på lokal, nationell
och nordisk nivå. Ett samhälle där medborgarna har bred och hög utbildningsnivå ger
goda förutsättningar för en smart och hållbar utveckling. Med reserverade medel för
programmet ”Regional konkurrenskraft och sysselsättning” inom Europeiska unionen
- socialfonden (ESF) har landskapsregeringen stött olika projekt som syftat till
kompetenshöjning bland anställda inom olika branscher och yrken i arbetslivet.

Vid dimensioneringen av antalet utbildningsplatser på gymnasie- och högskolenivå har
arbets- och näringslivets branschvisa behov och de ungas intressen och förutsättningar
beaktats jämsides. I samförstånd med bl.a. landskapets närings-, social- och hälsopolitik
samt berörda institutioner och studerande har olika stödåtgärder i utbildningen beak-
tats och verkställts. Mot bakgrunden av nyligen erhållna uppgifter om att runt 80 % av
studerande på åländsk gymnasienivå slutfört sina studier inom den normalt utsatta
studietiden har regeringen uppmanat skolorna att värna om sin elev- och studiehand-
ledning liksom att utveckla de studerandes delaktighet i planeringen av studie-
arrangemangen. I anvisningen betonas att vid sidan om praktiska och teoretiska kun-
skaper utgör bred social kompetens, entreprenörsanda och digitalt kunnande en god
grund för att möta konkurrensen på den globala arbets- och kunskapsmarknaden.

Demokratifrågor har varit ledord i landskapsregeringens utbildningspolitik med fokus
bl.a. på jämställdhetsaspekter avseende flickor och pojkar, kvinnor och män inom grund,
ungdoms- och vuxenutbildningen i landskapet. Förutom skolorna har även organisa-
tioner och föreningar inom den så kallade tredje sektorn tilldelats resurser för att stöda
och stärka handlednings- och specialåtgärder på utbildningsområdet, bl.a. inom
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integrationsutbildningen. Projekt som syftar till att ge medborgarna en ökad delaktig-
het i samhället har kunnat erhålla landskapsstöd och finansiering inom ramen för av
landskapsregeringen kordinerade ESF-program.

3.3 Kultur och fritid

Genom självstyrelselagen har landskapet behörighet på kulturområdet inkluderande
idrotts och ungdomsområdet. Landskapsregeringens strävan är att ge dessa områden
de bästa möjliga förutsättningar att utvecklas som en dynamisk, utmanande och obun-
den kraft i samhällsutvecklingen. Under år 2012 har landskapsregeringen arbetat med
en revidering av sitt kulturpolitiska program (fastställt 2.5.2013).  Mångfald, tillgäng-
lighet, delaktighet och förnyelse är ledorden i kulturpolitiken som även betonar håll-
barhet, jämställdhet och demokratiutveckling. Den åländska kulturpolitiken fokuserar
på främjande av konstarterna, kulturarvet samt bildningssträvandena och medierna.
Kulturinstitutionerna är få till antalet och fortsättningsvis bärs kulturlivet huvudsakli-
gen upp av de cirka 60 aktiva kulturföreningarna.

En stor del av det idrottspolitiska ansvaret har i enlighet med principen om politikens
"armlängdsavstånd" till verksamheterna överförts till Ålands idrottsförbund (LF 1999:3
om överföring av vissa förvaltningsuppgifter på Åland idrottsförbund). Mera informa-
tion fås från http://www.alandsidrott.ax/.

Ungdomsarbetet regleras i landskapslag om (1987:86) om ungdomsarbete. År 2009
fastställde landskapsregeringen ett program för sin ungdomspolitik. Programmet gäl-
ler åtminstone till år 2015. Prioriterade områden är aktivt medborgarskap, hälsa och
välbefinnande samt kultur och fritid. I arbetet med hållbar utveckling är ungdomars
möjlighet till ett aktivt medborgarskap en viktig del. Det är kommande generationer
som kommer att bära konsekvenserna av de beslut som fattas, eller inte fattas idag.
Unga har en viktig roll att spela i att hitta lösningar för att möta de utmaningar som
finns både på lokal och global nivå. Inflytande och delaktighet för unga är nödvändigt
för att få beslut som är hållbara och demokratiska, både idag och i framtiden. Landskaps-
regeringen använder sig sedan 2012 av ungdomsforum för att möjliggöra en dialog
mellan unga och regeringen.

Det fria bildningsarbetet regleras av landskapslagar för studieförbunden (Landskaps-
lag (2009:54) om landskapsbidrag till bildningsförbund), medborgarinstitut (Landskaps-
lag (1993:75) om medborgarinstitut) medan ungdomsarbetet regleras i Landskapslag
om (1987:86) om ungdomsarbete och biblioteksverksamheten i Landskapslag (1997:82)
om allmänna bibliotek. För sistnämnda verksamhet utarbetas årligen en detaljerad sta-
tistik. Under 2012 har kulturbyrån tillsammans med centralbiblioteket utarbetat en
åtgärdsplan för kommunal biblioteksverksamhet. En särskild biblioteksnämnd har i
uppgift att utifrån denna plan arbeta för samma servicenivå inom biblioteksverksamheten
över hela landskapet.
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På samtliga ovan nämnda politikområden ska funktionshindrade personers möjlighe-
ter till delaktighet beaktas. År 2011 beställde Mariehamns stad, Ålands penningautomat-
förening och landskapsregeringen gemensamt en undersökning om frivilligarbetet på
Åland av ÅSUB. Undersökningen publicerades våren 2012 med titeln Frivilligarbetet
inom det åländska föreningslivet – samhällsekonomiska och kvalitativa effekter (http:/
/www.asub.ax/archive). Undersökningen har tre delar: 1) En kartläggning av det åländska
föreningslivet, 2) En beräkning av mängden och penningvärdet av frivilligarbete samt
en analys av frivilligarbetets samhällsekonomiska effekter, och 3) En kvalitativ analys
av frivilligarbetets effekter - allmänt och ur ett åländskt perspektiv.

Undersökningen visar på det ideella arbetets stora betydelse för både social hållbarhet
och den ekonomiska nyttan. Drygt 100 föreningar har lämnat uppgifter om antal tim-
mar ideellt arbete. På basen av dessa uppgifter har den totala mängden frivilligarbete
inom det åländska föreningslivet till drygt 800.000 timmar per år. Som lönearbete har
detta beräknas vara värt 36 miljoner euro. Utifrån undersökningen kan man dra slut-
satsen att det ideella arbetet har en stor betydelse för det åländska samhället på flera
sätt, och landskapsregeringen avser fortsättningsvis beakta föreningarnas möjligheter
att upprätthålla och utveckla sin verksamhet.

Beviljade stipendier för kulturverksamhet till enskilda personer 2012 ser ut på följande
sätt:

Sökta Beviljade Sökt belopp Beviljat belopp
Män 42 17 176.285 ! 37.900 !
Kvinnor 43 21 183.587 ! 45.675 !

Beviljade arbetsstipendier (3-6 månader) under samma år:
Sökta Beviljade

Män 4 0
Kvinnor 17 4

Beviljade stipendier för kulturverksamhet till enskilda personer 2009 såg ut på följande
sätt:
Sökta Beviljade Sökt belopp Beviljat belopp
Män 32 22 136.088 ! 39.600 !
Kvinnor 39 28 130.860 ! 46.510 !

Beviljade arbetsstipendier (3-6 månader) under samma år:
Sökta Beviljade

Män 13 3
Kvinnor 5 0
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Ålands landskapsarkiv
Informationsförvaltningen och arkivbildningen styrs av Arkivlag (2004:13) för land-
skapet Åland. Lagen fäster uppmärksamhet vid säkerställningen av att handlingar hålls
tillgängliga, är väl skyddade och bevaras. Informationstjänsten som härrör till infor-
mationen ska skötas, och till förvaltningens uppgifter hör även att bestämma handling-
ars förvaringsvärde och att gallra ut onödigt material. Det arbetet görs genom
fastställandet av arkivplaner. I det arbetet medverkar Ålands landskapsarkiv.

Enligt arkivlagen ska framställningen av handlingar och lagringen av information som
ska bevaras varaktigt eller för viss tid framöver ske med användning av material och
metoder som är arkivbeständiga. Detta innebär att handlingar som bör bevaras längre
än 10 (tio) år bör utsättas för strängare kvalitetskrav än information som ska bevaras
en kortare period. Eftersom certifierade lösningar för säkerställandet av information i
elektroniskt format som bäst genomgår ett utvecklingsarbete och standardiserade samt
certifierade lösningar inte inom en snar framtid är tillgängliga bör förvaltningen fästa
uppmärksamhet på standarder för skrift på papper. Livslängden för bra papper anses
vara flera hundra år. Grunden för standarderna är att dokument skall vara läsliga nu
och i framtiden. Det skall gå att kopiera, scanna och mikrofilma nya dokument och
dokument som utsatts för ljus, vatten, hantering och lagring under lång tid. Det kan
finnas allt oftare skäl att göra skillnad mellan det s.k. arkivexemplaret för dokumentet
och de exemplar av dokumentet som utsätts för massdistribution.

Även mikroform har av den offentliga sektorn i EU godkänts för långtidsbevaring av
information. De vanligaste typerna av mikroform är mikrofilm och mikrofiche.  Hand-
lingar som föds digitalt, men är föremål för långtidsbevaring, ska kunna lagras på
papper som godkänts för ändamålet eller konventeras till mikroform.

Samhällsmedel till kultur, idrott och ungdom har under de senaste åren ökat. Med
samhällsmedel menas här olika PAF-bidrag samt kostnader för bibliotek, museibyrån,
landskapsarkivet samt allmänna kulturkostnader. De föreningar som mottar
verksamhetsmedel ur Paf-bidrag förväntas beakta miljömässig och social (genus-
perspektivet) hållbarhet.

3.4 Demografisk utveckling

Ålderstrukturen på Åland går i dag emot en föråldring. År 2011 uppnådde rekord-
många pensionsålder, 18,9 procent av den totala befolkningen var 65 år eller äldre.
Motsvarande siffra i Finland var 18,1 och i Sverige 18,8 procent. Personer i arbetsför
ålder (15-64) utgjorde 64,7 procent av den totala befolkningen år 2011. Uppgifter från
ÅSUB visar att speciellt i skärgården är den äldre befolkningen påtaglig, nära 30 pro-
cent är 65 år eller äldre medan samma siffra i Mariehamn och landsbygden ligger på 19
respektive 17 procent.
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I den demografiska försörjningskvoten beräknas antalet personer i åldern 0-14 år samt
65 år och äldre i förhållande till antal personer i åldern 15-64 år (arbetsför befolkning).
Den demografiska försörjningskvoten på Åland var år 2011 ca 54,5, och den har varit
i det närmaste oförändrad sedan år 1975, då den var ca 54,1. Detta innebär att varje
person i arbetsför ålder försörjer sig själv och drygt en halv person till. Däremot för-
väntas den demografiska försörjningskvoten på Åland öka kraftigt fram till år 2040,
då befolkningsprognosen tyder på en försörjningskvot på ca 76,0. Framförallt är det
andelen personer i åldern 65 år och äldre som förväntas öka kraftigt.

Könsstrukturen visar ett visst mansöverskott ända upp i åldrarna mot 50, speciellt i
åldrarna 20-24. Kvinnor lever generellt sett längre än män, och är fler i de äldre ålders-
grupperna.

3.5 Jämställdhet och möjligheterna till ekonomisk

självständighet

Jämställdhet handlar om att på lika villkor ta tillvara flickors/kvinnors och pojkars/
mäns resurser, kunskaper och erfarenheter och därmed även öka förutsättningarna för
hållbar tillväxt och ett hållbart samhälle. Med jämställdhet menas att kvinnor och män
har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i
livet. Detta gäller bland annat frihet, makt, inflytande, ekonomisk självständighet,
företagande, arbete, arbetsvillkor, utbildning och fritid.
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Landskapsregeringen antog i september 2012 ett ramprogram för det åländska
jämställdhetsarbetet 2012-2015. Det övergripande målet för den åländska jämställdhets-
politiken är att kvinnor och män ska ha samma frihet och makt att forma samhället
och sina egna liv. På Åland utvecklar vi jämställdheten i vetskap om att det är positivt
för hela samhället och alla medborgare.

Det handlar i hög grad om att identifiera, synliggöra och analysera de strukturer i
samhället som utgör ett hinder för flickors/kvinnors och pojkars/mäns reella möjlighe-
ter att förverkliga de jämställdhetspolitiska målsättningarna om lika rättigheter, möj-
ligheter och skyldigheter. Könsuppdelad statistik är en förutsättning för att göra
jämställdhetsanalyser eftersom statistiken synliggör flickors/kvinnors och pojkars/mäns
behov, förutsättningar och livsvillkor.

Vi kan inte förändra och utveckla utan att förstå hur ”ojämställdhet” skapas och upp-
rätthålls. Därför är det viktigt att kunna skilja på individuell och strukturell nivå. Efter-
som ”ojämställdhet” är en del av samhället är det inget som enskilda individer skapar
utan det är en större struktur som handlar om traditioner och kultur som vi alla är med
och skapar och upprätthåller.

Den åländska arbetsmarknaden har en given roll gällande kvinnors och mäns ekono-
miska situation eftersom största delen av inkomsterna härrör från förvärvsinkomster.
Ekonomisk självständighet innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att
försörja sig själva och eventuella barn. Kvinnor och män ska också ha samma villkor
till det avlönade arbetet vad gäller anställnings-, löne- och andra arbetsvillkor samt
utvecklingsmöjligheter i arbetet. Det avlönade arbetet ska ge ekonomisk självständig-
het i förvärvsaktiv ålder men också ekonomisk trygghet som pensionär.

Kvinnor och män förvärvsarbetar i nästan lika hög grad och de åländska kvinnorna
har ett för nordiska och internationella förhållanden mycket högt arbetsmarknads-
deltagande och sedan några år tillbaka klart högre än männens. För personer födda på
Åland, i Finland, Sverige eller övriga Norden är sysselsättningsgraden för kvinnor över
80 procent medan männens ligger några procentenheter lägre. För personer födda ut-
anför Norden är förhållandena det omvända eftersom kvinnornas sysselsättningsgrad
är knappt 70 procent medan männen med utomnordiskt ursprung ligger på samma
nivå som övriga inflyttade män. En större del av kvinnorna födda utanför Norden står
utanför arbetsmarknaden.

Det är vanligare med heltidsanställning för män än för kvinnor både inom privata sektorn
och bland landskapsanställda. Heltidsarbete för kvinnor och män är ändå vanligare bland
landskapsanställda än bland privatanställda. Skillnaderna mellan kvinnor och män är
störst i åldern 35-44 år då omkring 60 procent av kvinnorna och 85 procent av männen
arbetar heltid. Åländska pappor tar ut fem procent av föräldrapennings-dagarna medan
mammorna tar ut 95 procent. Samma fördelning gäller uttaget av hemvårdsstödet.
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Den ojämna fördelningen av det oavlönade hem- och omsorgsarbetet förstärker kvin-
nors och mäns ojämna positioner på arbetsmarknaden samtidigt som kvinnors möjlig-
het till ekonomisk självständighet livet ut begränsas.

Lönestatistiken är av central betydelse då man vill göra en bedömning av graden av
jämställdhet i samhället. Trots lagstiftning och internationella konventioner och över-
enskommelser har inte principen om lika lön för likvärdigt arbete förverkligats.
Löneskillnaderna kan inte enbart förklaras med den segregerade arbetsmarknaden,
arbetserfarenhet eller utbildningsnivå.  Man kan konstatera att kvinnors högre utbild-
ningsnivå fortfarande inte har gett ekonomisk utdelning i form av högre löner i mot-
svarande grad. Kvinnors medellön i relation till männens är för landskapsanställda
under 80 procent och runt 85 procent för den privata och kommunala sektorn. För
statligt anställda är kvinnornas löner i genomsnitt 82 procent av männens. Om man
väger samman alla sektorer blir lönerelationen 84 procent.
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Källa: ÅSUB, Ålands statistik och utredningsbyrå

Olika typer av transfereringar bidrar i olika grad till kvinnors och mäns inkomster
under en livstid. Fler kvinnor än män är pensionärer. Något fler män än kvinnor är
sjukpensionärer medan mottagarna av efterlevandepension till största delen är kvin-
nor. År 2011 var kvinnornas medelpension 1.220 euro per månad, det vill säga 70
procent av männens som uppgick till 1.744 euro. Skillnaden var störst för ålders-
pensioner. När det gäller efterlevandepensioner fick kvinnorna i genomsnitt något mera
än männen, eftersom dessa pensioner till vissa delar baseras på männens inkomster.

Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategin för att nå de jämställdhets-poli-
tiska målen. Detta innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla politik-
områden, i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av en verksamhet, för
att klargöra eventuella konsekvenser för flickor/kvinnor respektive pojkar/män. (Stra-
tegin beslutad av FN (1995) och EU (1999). Enligt jämställdhetslagen ska en kartlägg-
ning av kvinnors och mäns löner göras som en del av redogörelsen för jämställdhets-
läget på varje arbetsplats med 30 eller fler anställda.

Ekonomisk självständighet är avgörande för möjligheten att forma sitt eget liv. Idag är
kvinnors möjligheter till ekonomisk självständighet och frihet mindre än mäns.

3.6 Folkhälsa, medellivslängd

Medellivslängden har ökat med 11,6 år för män och 8,2 år för kvinnor under de se-
naste 44 åren. Statistiken visar att vi kan se en ökad medellivslängd, för män med 0,1
år och kvinnor 1,3 år, på så kort tid som när vi jämför uppgifterna från år 2008 med år
2010. År 2010 var medellivslängden 83,8 år för kvinnor och 80,1 år för män på Åland.
Enligt uppgifter från världsbanken och FN är Japan det land i världen som har högst
medellivslängd. År 2003 var medellivslängden i Japan 82 år och år 2010 var den 82,6
år. Industrialiserade länder dominerar i toppen, Sverige låg till exempel på sjunde plats
år 2010 med 80,9 år. Det bör nämnas att internationella jämförelser av hälsosamma
levnadsår är svåra att göra på grund av skillnader i definitioner.
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Nationalräkenskaper 2012:1; Nationalräkenskapsdata BNP efter näringsgren år 2010
i löpande priser. I bilden framgår inte Indirekta skatter och subventioner som ger ett
tillskott i BNP i marknadspriser på 91 miljoner euro.
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Källa: ÅSUB, Statistisk årsbok för Åland år 2012

4 Ekonomi och Näringsliv

4.1 BNP

BNP (bruttonationalprodukten) är värdet av alla varor och tjänster som produceras
inom ett område under en tidsperiod (vanligen ett år). BNP utvecklingen under 2000-
talet har varit positiv, förutom år 2002 och 2008 då Ålands BNP sjönk. Den internatio-
nella finanskrisen var en stor bakomliggande faktor till nedgången, en annan var
utflaggningen av flera passagerarfärjor från åländsk till svensk flagga.  Efter 2008 har
ekonomin återhämtat sig en aning, speciellt år 2009 då ekonomin växte med 6,2 pro-
cent. År 2010 skedde en blygsam utveckling på 1,4 procent. Preliminära kalkyler från
ÅSUB visar för år 2011 en negativ tillväxt på -4,9 procent samt för år 2012 på -2,4
procent (ÅSUB rapport 2013:1 Konjunkturläget våren 2013).

Den åländska ekonomin är starkt präglad av tjänstenäringar. Näringslivets andel av
BNP uppgick år 2010 till 77,5 procent.  Största andel hade sjötransporter som ensam
bidrog med ca 22 procent till det totala BNP. Företagstjänster, industri, handel och
finans är också viktiga näringsgrenar för den åländska bruttonationalprodukten
företagstjänsternas andel av BNP uppgår till 14 procent, handel ca 8 procent och fi-
nans drygt 6 procent av BNP.
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Landskapsregeringens övergripande mål för näringspolitiken är att skapa förutsätt-
ningar för entreprenörer och företag att starta nya och utveckla befintliga företag, att
ge goda och långsiktiga förutsättningar för affärsidéer samt att de åländska företagen
ges samma förutsättningar som konkurrenterna i omvärlden. Delmålen för närings-
verksamheten är ökad export av varor och tjänster från Åland, ökad produktutveck-
ling, breddad industribas vid sidan av livsmedelsindustri samt att främja utvecklingen
av såväl tjänster som tillverkning.

4.2 Antalet nya och nedlagda företag

På Åland råder en lång tradition av entreprenörskap och kännetecknande för det
åländska företagandet har länge varit mångsyssleriet. I slutet av år 2011 uppgick det
totala antalet företag på Åland till 2.350. De flesta företagen (49 procent) finns på
landsbygden, tätt följt av Mariehamn (41 procent). I skärgården finns 10 procent av de
åländska företagen.
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Antal företag efter bransch och region år 2011
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företagen antal

                   % företag
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Totalt antal företag 2.048 148 102 19 2 31 2 350
Andel av företagen % 87 6,3 4,3 1 0,1 1,3 100,0
Företagstjänster 464 23 15 1 9 21,8 512
Handel 387 37 22 3 2 19,2 451
Byggverksamhet 390 22 18 1 8 18,7 439
Personliga tjänster 239 10 7 2 4 11,1 262
Hotell och restaurang 167 14 11 1 1 8,3 194
Industri 135 14 16 1 3 7,2 169
Transport 131 14 10 6 1 3 7,0 165
Primärnäringar 94 7 1 1 4,4 103
Finans 26 3 1 2 1 1,4 33
Livsmedelsindustri 15 4 1 2 0,9 22

Källa: ÅSUB, Antal företag efter region och bransch år 2011

Källa: ÅSUB, Antal företag efter storleksordning 31.12.2011
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Företagsbilden domineras av fåmansföretag, inte mindre än 87 procent av företagen
sysselsätter fyra personer eller färre. Endast ett tjugotal företag har mer än 50 an-
ställda, där färjerederierna, bankerna och försäkringsbolagen dominerar.

Nettoföretagandet har de senaste åren varit störst inom företagstjänster, byggverksam-
het och personliga tjänster (mycket hälsa och skönhet). Från år 2005 har nettoök-
ningen av företag totalt varit 511 stycken, varav de tre största branscherna vuxit med
158, 90 respektive 88 företag.

Nettoföretagande på Åland. 2005-2011. Märk väl att detta inte direkt motsvarar anta-
let nya aktiva företag varje år, utan bara skillnaden mellan nya och nedlagda företag.
År 2011 var exempelvis nettoföretagandet 84, medan antalet aktiva nya företag ökade
med 47, alla företag är alltså inte aktiva i ovanstående statistik.
Kvinnornas andel av företagarna på Åland uppgick år 2010 till 30 procent, (jmf 2005
31,6 procent). Uppgifterna tyder på att det inte finns någon tillväxt bland andelen
kvinnliga företagare, utan den hålls relativt konstant.  Kvinnors och mäns företagande
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har många likheter, men även skillnader. Kvinnor startar oftare företag i branscher som
personliga tjänster samt sociala sektorn, medan männens andel inom övriga närings-
grenar som primärnäringar, bygg, industri, handel och företagstjänster är högre. Kvin-
nor startar sina företag senare i livet än männen, och har i medeltal bara hälften så stor
skuldsättning som hos de manliga företagarna. Nätverkens betydelse för framgång och
lönsamhet lyfts fram i ÅSUB:s rapport (ÅSUB 2008:2) om Kvinnors företagande på
Åland.

Åland står inför en utmaning när det gäller kommande generationsskiften. I slutet av
2010 fanns 231 företagare som fyllt 60 år och 250 mellan 55 och 59 år. Totalt är
därmed andelen företagare som fyllt 55 år 29,4 procent, där andelen bland männen är
30 och för kvinnorna 28 procent. Det är således väsentligt högre än i Finland som
helhet, där andelen företagare som fyllt 55 uppgår till 25 procent.
Den högsta andelen äldre företagare (över 55 år) finns inom branscherna industri (36
procent), primärnäringarna (33 procent) samt handel, transport och hotell (31 pro-
cent).

Företagare på Åland efter åldersklass år 2010. Observera att branschen okänd, som
innehåller 102 företagare, inte är med i bilden.

4.3 Arbetslöshet

Landskapsregeringens övergripande mål är att sträva till en fortsatt låg arbetslöshet
samt till ökad sysselsättningsgrad, en regionalt balanserad utveckling av arbetsmark-
naden, kvinnors och män rätt till arbete och lön på lika villkor samt att underlätta för

Källa: ÅSUB, Ålands statistik och utredningsbyrå
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Källa: ÅSUB, Ålands statistik och utredningsbyrå

personer med svag ställning på arbetsmarknaden att få arbete och förhindra utslagning
från arbetsmarknaden.

Åland har en mångårig tradition av låg arbetslöshet och god sysselsättningsgrad. I
slutet av år 2012 ökade den öppna arbetslösheten till 3,6 procent, 1 procent högre för
männen (4,5 procent) än för kvinnorna (3,5 procent). Den totala arbetslöshetsgraden
vilken innefattar 53 personer i sysselsättningsåtgärder uppgick till 4,0 procent. Ande-
len arbetslösa ungdomar under 25 år (6,6 procent) har minskat marginellt medan ar-
betslösheten för personer över 55 år ökade med 0,7 procentenheter till 3,2 procent
jämfört med december 2011.

Den sysselsatta arbetskraften är fortfarande väldigt god. Den åländska befolkningen i
åldern 16-64 år (arbetsför ålder) är sysselsatt till 75,1 % (enligt statistik 31.12.2010
ÅSUB), varav andelen kvinnor 77,0 procent och män 73,1 procent).
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4.4 Offentliga utgifter

Landskapsregeringens utgifter mellan åren 1980 till 2012 visas i tabell och diagram
nedan.

Landskapsregeringens utgifter, 1980-2012, 1000 !
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012

Totala utgifter 40.065 66.683 103.360 169.596 234.185 266.216 304.446 318.970 297.009
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Källa: Landskapsregeringens bokslut, 2012

Förändringen av kommunernas driftsutgifter mellan åren 2001-2011 framgår i tabell
och diagrammet nedan.
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Totala 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Drifts-
kostnader 115.159 121.570 127.008 135.035 143.300 148.711 155.168 165.614 173.380 180.335187.596

Källa: ÅSUB, statistisk årsbok

Sedan år 2012 finns det på finansavdelningen en upphandlingsjurist anställd. Avsikten
är att fler inköp ska samordnas inom hela landskapsförvaltningen, inklusive Ålands
Hälso- och Sjukvård. I upphandlingsdirektiven finns miljökrav ställda på ett antal va-
ror och tjänster.
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