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Beslut

Nr 36
Deltagande i sekretariatet för ”Clean Energy for EU
Islands”
ÅLR 2020/5099
Beslut
Landskapsregeringen beslutade att bli medlem i sekretariatet för
Europeiska kommissionens energiinitiativ “Clean Energy for EU Islands”.
Landskapsregeringen respresenteras av minister Alfons Röblom och
elinspektör Johnny Lindström. Som ersättare för tjänstemannen fungerar
den tekniske samhällsstrategen Stefan Fransman.
Motivering
Sekretariatets mandatperiod har nyligen förlängts med tre år och samtidigt
stärks ledningsfunktionerna. Åland har möjlighet att få representation i det
högsta styrande organet samt i styrgruppen. Med tanke på det arbete som
drivs på Åland inom ramen för energi- och klimatstrategin är det motiverat
att Åland deltar i sekretariatets arbete för att kunna delge egna erfarenheter
och ta del av andras. Vidare är det motiverat att delta med tanke på att
Kökar kommun är med i detta arbete.
Bakgrund
Sekretariatet sattes upp av Europeiska kommissionen under Maltas
ordförandeskap år 2017. Syftet med sekretariatet är att underlätta för de
europeiska öarna att genomföra övergången till ett samhälle med låg
koldioxidbelastning. Kökar kommun är redan medlem i sekretariatet.
Nr 37
Utveckling av ett hanteringssystem för uppföljning av
Ålands energiförbrukning i realtid.
ÅLR 2020/5102
Beslut
Landskapsregeringen beslutade att ingå en avsiktsförkalring med Flexens
Oy Ab om utveckling av ett system för hantering och lagring av
energidata. Avsiktsförklaring enligt bilaga I120E32. Byråchef
Sten Eriksson befullmäktigas att skriva under avsiktsförklaringen.
Motivering
Statistiken över använd och producerad energi i landskapet är
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fragmenterad och i vissa fall svåråtkomlig. För att förbättra
möjligheterna att följa upp främst energiförbrukningen över tid
kommer ett hanteringssystem för energidata att utvecklas.
Systemet bygger på en existerande plattform och initialt kommer
Flexens Oy Ab att sköta utvecklingsarbetet. Landskapsregeringen
övertar driften när systemet är färdigt utvecklat. Utvecklingsarbetet
medför inga kostnader, medan de framtida driftskostnaderna uppgår till
cirka 6 000 euro per år.
Bakgrund
Den senaste större samlade genomgången av energistatistiken är från år
2015 då Energi- och klimatstrategin utarbetades.

Bilaga I120E32

AVSIKTSFÖRKLARING

Detta dokument utformar den gemensamma avsikten att utvärdera möjligheten att använda EnerKey Group
Oy:s energihanteringssystem för uppföljning av Ålands energiförbrukning i realtid.
Målsättningar
-

Stödja Ålands Landskapsregerings energi- och klimatstrategi
Implementera ett digitalt verktyg för insamling av data över Ålands energiförbrukning
Möjlighet att analysera förväntad effekt av framtida investeringar

Pilotprojekt
Parterna är överens om att snarast möjligt inleda en 6 månaders pilot av föreslagen systemlösning.
-

Pilotprojektet skall genomföras i nära samarbete mellan Flexens, Ålands Landskapsregering, EnerKey
samt de lokala dataägarna
Pilotprojektet omfattar insamling av (minst) 23 individuella datapunkter
Flexens ingår pilotavtal med EnerKey Group Oy och finansierar kostnaden för implementering och
drift av EnerKey’s plattform under pilotprojektet gång (6 månader)
Vid pilotprojektets avslut skall systemet utvärderas. I ett läge där parterna är överens om ett
permanent ibruktagande av systemet, är den gemensamma ambitionen att Ålands
Landskapsregering finansierar hela eller delar av den fortsatta driften av plattformen.

Indikativ tidtabell
Händelse

Datum

Undertecknande av avsiktsförklaring

Juni 2020

Undertecknande av pilotavtal

Juni 2020

Uppstartsmöte med EnerKey

Juni 2020

Förberedelser inför implementering

Juni-augusti 2020

Start av pilotprojekt (6 månader)

September 2020

Utvärdering av pilotprojektet

Februari 2021

Beslut om fortsättning

Mars 2021

Organisation
-

Implementeringen leds av representanter från EnerKey och arbetet koordineras av Flexens.
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