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  bilaga 1, Rk1a21E17 

   

Dokumentnamn Brevnr 

BREV 123 Rk1a 

Ärendenr Datum 
ÅLR 2020/9422 2.3.2021

 
Hänvisning 

      
 
Kontaktperson 
Marcus Åkerblom 

 
 
 
 
 

Ärende 

Landskapsregeringens synpunkter på BSPC:s resolution från 2020 jämte vidtagna och 
planerade åtgärder 

Med hänvisning till den årliga BSPC-resolution som antogs i Litauen vid den 
parlamentariska Östersjökonferensen den 24 augusti 2020 har Ålands lagting den 30 
november 2020 vidarebefordrat resolutionen till Ålands landskapsregering för att få svar 
på vad landskapsregeringen avser göra, alternativt redan gjort. 
 
Resolutionen innehåller 33 prioriterade uppmaningar/punkter till regeringarna i 
Östersjöområdet. Punkterna är fördelade under följande fyra rubriker: 
1. samarbete i regionen i ljuset av covid-19-pandemin och dess följder 
2. skydd av miljö, sjöar och hav för framtida generationer 
3. digitaliseringens utveckling 
4. migration och integration 

 
Ålands landskapsregering (nedan landskapsregeringen) konstaterar även att 
uppmaningarna/punkterna tangerar varandra och svarar på resolutionen här nedan. 
 
 
Punkt 12 - 14 
Landskapsregeringen samarbetar både nationellt, internationellt och på Östersjönivå 
genom flera olika projekt kopplat till havet och kustmiljöer samt genomförande av 
vattendirektivet (2000/60/EG) och den marina strategin (2008/56/EG) i syfte att minska 
övergödningen och förbättra tillståndet för vattenmiljöer. 
 
Landskapsregeringen genomför lagstadgad övervakning av vattenmiljöer och deras status 
och genomför samarbetsprojektet Åland Seamap för att inhämta större kunskap om 
kustvatten, deras ekosystemen och ekosystemtjänster. Större projekt som havsplanering, 
vindkraftverk eller andra större projekt som kan påverka grannländer förankras genom 
samråd, i enlighet med Esbo-konventionen och HELCOM-konventionen. 
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Landskapsregeringen stödjer arbete kopplat till Baltic Sea Action Plan (BSAP) och Helsinki 
Commission (HELCOM) för att minska utsläpp av näringsämnen till Östersjön samt 
samarbetar med övriga Östersjöländer. BSAP, FN:s hållbarhetsaspekter och att förebygga 
klimateffekterna utgör en viktig del i landskapsregeringens arbete med åtgärdsprogram 
enligt vattendirektivet och marina strategin. Landskapsregeringen avser även att samverka 
och samarbeta för att genomföra EU:s gröna giv och biodiversitetsstrategi för att bevara 
och återställa ekosystem och biologisk mångfald. För att förebygga klimatförändringar 
behövs fler naturbaserade lösningar som till exempel våtmarker och motståndskraftiga 
hav. 
 
Punkt 5, 7, 9, 10, 12, 17, 20 
Landskapsregeringen deltar aktivt i utformningen av det internationella EU-
delfinansierade samarbetsprogrammet Interreg Central Baltic Programme 2021 – 2027 
som kommer att genomföras av Åland tillsammans med kustregionerna i Sverige, Finland, 
Estland och Lettland. Inriktningen är att öka de små och medelstora företagens tillväxt 
och konkurrenskraft, främja cirkulära lösningar, förbättra den marina miljön, minska CO2 
utsläpp i trafiken, stärka sysselsättningsmöjligheterna och förbättra den offentliga 
servicen till medborgarna. 
 
Landskapsregeringen stöder de företag som har drabbats hårt av konsekvenserna av 
covid-19 pandemin med likviditetsstöd och särskilda krisinsatser för logiverksamhet. Till 
följd av den snabbt ökande arbetslösheten våren 2020, då den relativa 
arbetslöshetsgraden steg till över 13 % och till över 20 % för personer under 25 år, har 
landskapsregeringen infört åtgärder som snabbt kunde hjälpa drabbade personer och 
företag. Ett temporärt förhöjt arbetsmarknadsstöd samt åtgärder för enskilda företagare 
infördes samt förhöjt sysselsättningsstöd för företag som anställer arbetslösa. De olika 
ländernas gränsrestriktioner har dock märkbart försvårat arbetspendling, affärer och 
annat utbyte över gränserna. 
 
Punkt 19 - 32 
”Landskapsregeringens uppdaterade program för främjande av integration 2020 – 2023” 
betonar att diskriminering och likabehandling är kopplade till alla människors lika värde 
och FN:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter. De mänskliga 
rättigheterna visar på ett tydligt ansvar för en stor del av den offentliga verksamheten och 
bör användas för att kontinuerligt och systematiskt motverka och förebygga ojämlikheter 
i samhället. Landskapsregeringens målsättning är att de mänskliga rättigheterna uppfylls 
tvärsektoriellt av det offentliga Åland. 
 
Programmet hittas här: 
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/guidedocument/lr-
program-integration-2020-2023.pdf 
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Handlingsplanen hänvisar också till exempelvis: 
- EU:s handlingsplan mot rasism 2020 - 2025 
- EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati 2020 - 2024  
- Europeiska kommissionen 2016, Handlingsplan för integration av 

tredjelandsmedborgare 
 
Som åtgärder i programmet påpekas att en icke-diskrimineringsparagraf skrivs in i den 
nya Landskapslag om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020/32) och att styrdokumenten 
kring skolan förtydligas. I samband med att den nya läroplanen uppdateras 2021 utökas 
hänvisningarna till mänskliga rättigheter och barnkonventionen både i den allmänna 
delen och som centralt innehåll inom flera läroämnen. 
 
Den fria rörligheten inom Europa förutsätter system som kan ta tillvara kunskap och 
erfarenhet från andra länder. Gemensamma system underlättar även vid migration från 
länder utanför Europa vad gäller exempelvis utbildning, arbete, tillgång till basservice, 
boende och hälsovård samt social inkludering. Åland arbetar efter ”Landskapsregeringens 
program för integrationsfrämjande”, nationella riktlinjer samt riktlinjer från EU - däribland 
”Integration Action Plan of Third-Country Nationals”. Personer som kommit till Åland som 
kvotflyktingar, flyktingar eller bosatt sig på Åland under sin asylansökan omfattas av rikets 
lagstiftning om integration. Övriga inflyttade omfattas av den åländska lagstiftningen. 
 
Landskapsregeringen har under den senaste programperioden för EU:s AMIF-fond (2014 – 
2020) genomfört en lagändring så att även aktörer på Åland skulle kunna söka medel på 
samma villkor som övriga aktörer i Finland. Frågorna handhas av inrikesministeriet och 
det går bra för åländska aktörer kommuner, myndigheter, föreningar med flera att söka 
för olika integrationsfrämjande projekt och åtgärder som är kopplat till den nationella 
handlingsplanen. 
 
Efter lagändringen blev landskapsregering huvudman för ett stort samarbetsprojekt 
mellan landskapsregeringen, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS), 
Ålands Hälso- och Sjukvård (ÅHS), sju av de åländska kommunerna, Medborgarinstitutet 
(Medis) som ordnar integrationsutbildningarna samt föreningarna Folkhälsan på Åland, 
Arbetarnas bildningsförbund på Åland (ABF) samt Röda Korsets Ålandsdistrikt. Projektets 
namn är ”En säker hamn - Kraftsamling för kommuner, myndigheter och tredje sektorn för 
att utveckla samarbetet vid flyktingmottagning och integration på Åland” (läs mer här: 
www.integration.ax) 
 
Landskapsregeringen har också separata ekonomiska stöd för projekt som gynnar 
integration. Syftet är att särskilt stödja verksamhet som främjar en hållbar integration och 
som på ett kompletterande sätt bidrar till att uppfylla landskapsregeringens 
integrationspolitiska målsättningar. En stor del av det integrationsfrämjande arbetet går in 
under ordinarie verksamhet, både inom kommuner och föreningar. Föreningar kan få 
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verksamhetsbidrag eller projektbidrag från landskapsregeringen för detta, men även 
ytterligare stöd kan sökas då föreningar önskar göra särskilda integrationsinsatser som 
sker utöver föreningens ordinarie verksamhet, i projektform eller som försöksverksamhet, 
under kortare tid. Medlen kan exempelvis användas till insatser riktade till barn och 
ungdomar och stöd till deras familjer och föräldrar, men också till att utforma, utveckla 
och testa olika metoder. Särskilt fokus, men inte uteslutande, är att försöka nå målgrupper 
som står utanför sociala skyddssystem eller som annars är svåra att nå (såsom exempelvis 
inflyttade som varken arbetar eller studerar, asylflyktingar, EU-migranter och irreguljära 
migranter).  
 
Ett axplock av föreningar som beviljats stöd för integrationsfrämjande åtgärder:  
- Rädda barnen - Öppna förskolans integrationsprojekt  
- Ålands Natur och miljö - Träffpunkt skogen 
- Jomala Idrottsklubb - Integration genom fotboll 
- Emmaus – Arbetspoolen 
- ABF - Inkludering genom studiecirklar 

 
Landskapsregeringen poängterar att de åländska aktörerna i sitt arbete för att främja 
delaktighet, skapa goda relationer och förebygga såväl främlingsfientlighet som 
diskriminering, aktivt ska beakta de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen och 
Istanbulkonventionen i sina verksamheter både internt och externt. Det är också viktigt att 
främja likabehandling genom att upprätthålla kunskap och kompetens kring frågor som 
rör integration, mångfald, kön och jämställdhet, intersektionalitet, delaktighet och icke-
diskriminering hos personal. 
 
 
 
 
Vicelantråd Harry Jansson 
 
 
 
 
Kanslihandläggare Marcus Åkerblom 
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Dokumentnamn Brevnr 

LETTER 123 Rk1a 

Ärendenr Datum 
ÅLR 2020/9422 2.3.2021

 
Hänvisning 

      
 
Kontaktperson 
Marcus Åkerblom 

 
 
 
 
 

Ärende 

Unofficial translation: The Government of Åland's view regarding the BSPC 
Resolution of 2020 and information of measures taken and actions planned 

In August 2020 at the annual Baltic Sea Parliamentary Conference (BSPC) in Lithuania the 
BSPC resolution was adopted. The purpose of the resolution is that governments around 
the Baltic Sea region pay attention to different areas described below. November 30th, 
2020 the parliament of Åland forwarded the resolution to its government for further 
actions. 
 
The resolution contains 33 priority appeals/points sent to the governments in the Baltic 
Sea Region. The points are assigned in following four headings: 

1. cooperation in the region in the light of the covid-19 pandemic and its 
consequences 

2. protection of the environment, lakes and seas for future generations 
3. the development of digitalisation 
4. migration and integration 

 
The Government of Åland also notice that the appeals/points are being tangent to each 
other. In this letter the Government of Åland describe measures taken and actions 
planned for these objectives. 
 
Point 12 - 14 
The Government of Åland cooperates both nationally, internationally and at Baltic Sea 
level, in several different projects linked to the sea and coastal environments as well as 
the implementation of the Water Framework Directive (2000/60/EC) and the Marine 
Strategy Framework Directive (2008/56/EC) to reduce eutrophication and improve the 
state of aquatic environments. 
 
The Government of Åland handle statutory monitoring of aquatic environments and their 
status and implements the Åland Seamap cooperation project to gain greater knowledge 
about coastal waters, their ecosystems and ecosystem services. Major projects such as 
maritime spatial planning, wind turbines or other major projects that may affect 
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neighbouring countries are anchored through consultations, in accordance with the Espoo 
Convention and the HELCOM Convention. 
 
The Government of Åland supports effort linked to the Baltic Sea Action Plan (BSAP) and 
the Helsinki Commission (HELCOM) to reduce discharges of nutrients into the Baltic Sea 
and cooperates with other Baltic Sea countries. BSAP, the UN's sustainability aspects and 
preventing climate effects, are important to the government when working with action 
programs according to the Water Framework Directive and the marine strategy. The 
Government of Åland also intends to work together to implement the European Green 
Deal and biodiversity strategy to conserve and restore ecosystems and biodiversity. To 
prevent climate change, more nature-based solutions are needed, such as wetlands and 
resilient seas. 
 
Point 5, 7, 9, 10, 12, 17, 20 
The Government of Åland is actively participating in developing the international EU part-
financed co-operation program Interreg Central Baltic Program 2021 - 2027, which will be 
implemented by Åland together with the coastal regions in Sweden, Finland, Estonia and 
Latvia. The focus is on increasing the growth and competitiveness of small and medium-
sized enterprises, promoting circular solutions, improving the marine environment, 
reducing CO2 emissions in traffic, strengthening employment opportunities and 
improving public services to citizens. 
 
The Government of Åland supports the companies that have been hit hard by the 
consequences of the covid-19 pandemic with liquidity support and special crisis measures 
for accommodation activities. As a result of the rapidly rising unemployment in the spring 
of 2020, when the relative unemployment rate raised to over 13% and to over 20% for 
people under the age of 25, the Government of Åland has introduced measures that 
could quickly help affected people and companies. A temporary increase of labour market 
support and measures for individual entrepreneurs were introduced, as well as increased 
employment support for companies that employ the unemployed. However, the border 
restrictions of the various countries have significantly hampered work commuting, trade 
and other cross-border exchanges. 
 
Point 19 – 32 
"The Government of Åland´s updated Program on the Promotion of Integration 2020 - 
2023" emphasizes that discrimination and equal treatment are linked to the equal value of 
all human beings and the UN's fundamental conventions on human rights. Human rights 
show a clear responsibility for a large part of public activities and should be used to 
counteract and prevent inequalities in society continuously and systematically. The goal 
for the Government of Åland is that human rights will be fulfilled cross-sectorally by 
public Åland. 
 



  

    

 

 

  
3 (4) 

 
The program can be found here: 
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/guidedocument/lr-
program-integration-2020-2023.pdf 
 
The action plan also refers to: 
- EU Action Plan against Racism 2020 – 2025 
- EU Action Plan on Human Rights and Democracy 2020 – 2024 
- European Commission 2016, Action Plan for the Integration of Third-Country 

Nationals 
 
As measures in the program, it is pointed out that a non-discrimination paragraph is 
written into the new Provincial Law on Childcare and Compulsory school (ÅFS 2020/32) 
and that the steering documents for the public school are clarified. In conjunction with 
the new curriculum being updated in 2021, the references to human rights and the 
Convention on the Rights of the Child will be expanded both in the general part and as 
central content in several subjects. 

 
Freedom of movement within Europe requires systems that can take advantage of 
knowledge and experience from other countries. Common systems also facilitate 
migration from non-European countries in areas such as education, labour, access to 
basic services, housing and health care, and social inclusion. Åland works according to the 
"The Government of Åland's Program on Promotion of the Integration", national guidelines 
and guidelines from the EU, including the “Integration Action Plan of Third-Country 
Nationals”. People that arrive to Åland as quota refugees, refugees or residing here 
during their asylum application, are subject to national legislation regarding integration. 
Other immigrants are subject to local legislation. 
 
During the most recent program period for the EU AMIF Fund (2014 - 2020), the 
Government of Åland has implemented a change in the law so that actors in Åland could 
also apply for funding on the same terms as other actors in Finland. The issues are 
handled by the Ministry of the Interior and nowadays its possible for Åland actors, 
municipalities, administrative authorities, associations and others to apply for various 
integration-promoting projects and measures that are linked to the national action plan. 
 
After the change in the law, the Government of Åland became the principal for a large 
collaborative project between the Government of Åland, Åland’s Empoyment Office (AMS), 
Åland's Health Care (ÅHS), seven of Åland's municipalities, Adult Education Centre (Medis) 
which arranges integration education, Educational Associations on Åland (ABF) and the 
Red Cross district of Åland. The name of the project is "A safe harbour - Gathering of 
strength for municipalities, administrative authorities and the third sector to develop 
cooperation in refugee reception and integration in Åland" www.integration.ax. 
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The Government of Åland also financially support projects that promote integration. The 
purpose is to particularly support activities that promote sustainable integration and that 
in a complementary way contribute to fulfilling the objectives in the Government of 
Åland’s integration policy document. A large part of the integration-promoting work is a 
part of regular activities, both within municipalities and associations. Associations can 
receive operating grants or project grants from the Government of Åland for this subject, 
but additional support can also be applied for, when associations wish to make special 
integration efforts that take place in addition to the association's regular activities, in 
project form or as experimental activities, for a shorter period. The funds can, for example, 
be used for initiatives aimed to children and young people for supporting their families, 
but also for designing, developing and testing various methods. Focus, but not 
exclusively, is on trying to reach target groups who are outside social protection systems 
or who are otherwise difficult to reach (such as, for example, immigrants who do not work 
or study, asylum seekers, EU migrants and irregular migrants). 
 
A selection of associations that have been granted funds for integration promotion 
measures: 
- Save the children - The preschool's integration project 
- Åland's Nature and Environment - Meeting point Forest 
- Jomala Athletic Association - Integration through football 
- Emmaus – Pool of Jobs 
- ABF - Inclusion through study circles 
 
The Government of Åland points out that the Åland actors in their work to promote 
participation, create good relations and prevent both xenophobia and discrimination, 
must actively consider human rights, the Convention on the Rights of the Child, and the 
Istanbul Convention in their activities both internally and externally. It is also important to 
promote equal treatment by maintaining knowledge and skills on issues related to 
integration, diversity, gender and equality, intersectionality, participation, and non-
discrimination among staff. 
 
 
 
Deputy Head of  Harry Jansson 
the Åland Government  
 

 
 
Administrator Marcus Åkerblom 
 



                                   

Landskapsregeringens representanter i statsrådets 
EU-kommitté jämte underlydande 
beredningssektioner för EU-ärenden 

Bilaga 2, Rk1a21E17

                                              

Ordinarie representant Ersättare

EU-kommittén Förvaltningschef John Eriksson, tel. 018-25 170 Rättschef Michaela Slotte, tel. 018-25 190

Rättssakkunnig Anna-Lena Sjöberg, tel. 018-25 103

EU-koordinatorerna Rättssakkunnig Anna-Lena Sjöberg, tel. 018-25 103 Rättssakkunnig Pamela Baarman, tel. 018-25 186

Beredningssektioner

EU 1
Koordinering av den ekonomiska politiken och 
internationella finansiella frågor

Finanschef Conny Nyholm, tel. 018-25 210 Avdelningsjurist Ida Hellgren, tel. 018-25 231

EU 2 Handelspolitiska frågor Rättssakkunnig Pamela Baarman, tel. 018-25 186 Rättssakkunnig Max Andersson tel. 018-25 459

EU 3 Yttre förbindelser Rättssakkunnig Pamela Baarman, tel. 018-25 186 Rättssakkunnig Anna-Lena Sjöberg, tel. 018-25 103

EU 4 Regional- och strukturpolitiken Avdelningschef Linnea Johansson, tel. 018-25 270 Finansieringshandläggare Tomas Fellman, tel. 018-25 238

EU 5 Tulltekniska frågor Avdelningsjurist Ida Hellgren, tel. 018-25 231 Finanschef Conny Nyholm, tel. 018-25 210

EU 6 Invandrar-, asyl- och integrationsärenden Specialsakkunnig Helena Flöjt-Josefsson, tel. 018-25 556 Jurist Camilla Hägglund, tel. 018-25 575

EU 7 Rättsliga och inrikes frågor Jurist Camilla Hägglund, tel. 018-25 575 Rättschef Michaela Slotte, tel. 018-25 190

EU 8 Konkurrenskraft Avdelningschef Linnéa Johansson, tel. 018-25 270 Rättssakkunnig Anna-Lena Sjöberg, tel. 018-25 103

EU 9 Skatter Avdelningsjurist Ida Hellgren, tel. 018-25 231 Finanschef Conny Nyholm, tel. 018-25 210

EU 10 Finansiella tjänster och kapitalrörelser Avdelningsjurist Ida Hellgren, tel. 018-25 231 Finanschef Conny Nyholm, tel. 018-25 210

EU 11 Försvarsfrågor Jurist Camilla Hägglund, tel. 018-25 575 Rättschef Michaela Slotte, tel. 018-25 190

EU 12 Konkurrens, statsstöd och upphandling Rättssakkunnig Anna-Lena Sjöberg, tel. 018-25 103 Byråchef Susanne Strand, tel. 018-25 278

Upphandlingsjurist Sofia Higson, tel. 018-25206

EU 13 INDRAGEN

EU 14 Skog Byråchef Mikael Sandvik, tel. 018-25 320

EU 15 Havspolitik Vattenbiolog Mikael Wennström, tel. 018-25 455 Byråchef Jenny Eklund-Melander, tel. 018-25 285

EU 16 Försäkringstjänster Ingen representant för närvarande

EU 17 Fiske Byråchef Jenny Eklund-Melander, tel. 018-25 285 Fiskerikonsulent Tom Karlsson, tel. 018-25 286

EU 18 Jordbruk och livsmedel Byråchef Sölve Högman, tel. 018-25 275 Ingen ersättare för tillfället

EU 19 Kommunikation Inspektör för el och energi Henrik Juslin, tel. 018-25 196 Elinspektör Johnny Lindström, tel. 018-25 188

EU 20 Forskning och teknologi Avdelningschef Niklas Stenbäck, tel. 018-25 230 Byråchef Elisabeth Storfors, tel. 018-25 236

EU 21 Energi och Euratom Elinspektör Johnny Lindström, tel. 018-25 188 Inspektör för el och energi Henrik Juslin, tel. 018-25 196

EU 22 Trafik Byråchef Sten Eriksson, tel 018-25 140 Bitr. avdelningschef Niklas Karlman, tel. 018-25 132

EU 23 Miljö Miljöingenjör Mia Westman, tel. 018-25 454 Ingen ersättare för tillfället

EU 24 INDRAGEN

EU 25 Sociala frågor Byråchef Maj-Len Österlund, tel. 018-25 280 Jurist Salome Saar, tel. 018-25 268

EU 26 Arbetarskydd Personalchef Pia Hollsten-Friman, tel. 018-25 192 Avtalschef Tiina Robertsson, tel. 018-25 505

EU 27 Fri rörlighet för personer/social trygghet Byråchef Maj-Len Österlund, tel. 018-25 280 Jurist Salome Saar, tel. 018-25 268

EU 28 Arbetsrätt Avtalschef Tiina Robertsson, tel. 018-25 505

EU 29 Sysselsättning Myndighetschef Tomas Lundberg, tel. 018-25 316 Bitr. myndighetschef Yvonne Aspholm, tel. 018-25 118

EU 30 Utbildning Byråchef Elisabeth Storfors, tel. 018-25 236 Avdelningschef Niklas Stenbäck, tel. 018-25 230

EU 31 Kultur och AV-tjänster Byråchef Jan-Ole Lönnblad, tel. 018-25 232

EU 32 Ungdoms- och idrottsfrågor Byråchef Jan-Ole Lönnblad, tel. 018-25 232

EU 33 Hälsovård Landskapsläkare Knut Lönnroth, tel. 018-25 263 Specialsakkunnig Ulla-Liisa Latvala, tel. 018-25 265

EU 34 Budget, personal och administration Finanschef Conny Nyholm, tel. 018-25 210 Avtalschef Tiina Robertsson, tel. 018-25 505

EU 35 Rättsärenden Rättssakkunnig Pamela Baarman, tel. 018-25 186 Rättschef Michaela Slotte, tel. 018-25 190

EU 36 INDRAGEN

EU 37 INDRAGEN

EU 38 INDRAGEN

EU 39 Narkotika Specialsakkunnig Fredrik Rönnlund, tel. 018-25 146 Jurist Salome Saar, tel. 018-25 268

EU 40 Institutionella frågor Rättssakkunnig Anna-Lena Sjöberg, tel. 018-25 103 Rättssakkunnig Pamela Baarman, tel. 018-25 186

E-postadressen till personerna ovan är fornamn.efternamn@regeringen.ax
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