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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 13 

Firandet av självstyrelsen 100 årsjubileum. 

ÅLR 2019/1899  

Landskapsregeringen beslöt om projektdirektiv enligt bilaga. Styrgruppen 

består av lantrådet (ordförande), förvaltningschefen (sekreterare), 

kansliministern, kulturministern samt näringsministern. 

 

 Nr 14 

Lagbestämmelserna om ledningen av allmänna 

förvaltningen. 

ÅLR 2013/6008 

27 Rk1 

Landskapsregeringen beslöt överföra ärendet till lagberedningen för 

framtagande av ett lagförslag i enlighet med arbetsgruppsbetänkandet av 

den 19 december 2017. 

_______________________________ 



 2 (5) 

ÅLAND 100 

Projektdirektiv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 (5) 

 
 
Godkännande av projektdirektiv och bilagor 

 

Beställare/Projektägare:  

 

Projektledare: 

 Lantråd Katrin Sjögren 

Förvaltningschef Dan E Eriksson 

 tillfällig arbetsgrupp 

projektledare rekryteras 

   

1 Projektnamn/identitet 
ÅLAND 100, budgetmoment regeringskansliet 

2 Bakgrund  
Ålands självstyrelse firar hundraårsjubileum 9.6.2022. ÅLAND 100-projektet planerar, förbereder samt 

genomför landskapsregeringens del av det officiella firandet under åren 2021 och 2022. Tyngdpunkten 

i firandet är under perioden 9.6.2021 - 9.6.2022. Samtliga avdelningar inom landskapsförvaltningen 

engageras i förberedelser och genomförande av jubiléet. Landskapsregeringen stöder även 

organisationer och föreningar som vill ordna egna jubileumsevenemang. Landskapsregeringen 

samarbetar med lagtinget och andra myndigheter på och utanför Åland i genomförandet. 

3 Effektmål 

Den åländska självstyrelsens 100-årsjubileum ska uppmärksammas. Firandet ska ha ett innehåll 

som på olika sätt görs tillgängligt och ger alla möjlighet att vara delaktiga. Olika samhällssektorer 

ska involveras och kunna bidra liksom näringsliv och civilsamhälle. Genom ÅLAND 100 blir den 

åländska självstyrelsen känd för alla som bor på Åland och uppmärksammas av alla nordiska 

länder och självstyrelser samt internationellt. 

4 Underlag 
För såväl landskapets eget jubileumsprogram som andra arrangemang gäller att 

• Visionen och målen i landskapsregeringen Utvecklings- och hållbarhetsagenda beaktas.  

• De olika kulturer och språk som finns på Åland idag lyfts fram. 

• Särskilt fokus ska vila på tillgänglighet, demokrati och inkludering samt självstyrelsens betydelse för 

ålänningarna. 

Jubiléets synlighet ska stärka ålandsbilden utanför Åland och följa varumärkesplattformen. 

5 Kontaktpersoner 
- Lantråd Katrin Sjögren, ordförande för styrgruppen 

- Kansliminister Nina Fellman 

- Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson 

- Kanslichef Vivan Nikula 

- Kulturchef Jan-Ole Lönnblad 

- Byråchef, landskapsantikvarie Viveka Löndahl 

- Näringschef Linnéa Johansson (samordning med Tall Ships Race 2021) 

- Kenneth Gustafsson, UKA 

- Dan Nordman, ÅG 

- Tiina Björklund, Visit Åland 

6 Tidsplan och kalkyl för förberedelserna 
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Åtagande t o m Tidpunkt Kalkyl timmar Kalkyl utlägg 

BP1 

Beslut att starta 
projektet, underlag 
projektdirektivet  

BP2  

Beslut om att 
fortsätta 
förberedelserna 

5.3.2019 0 0 

BP3  

Beslut om att 

godkänna 

projektplanen 

26.4.2019 300 10.000 euro 

 

7 Projektmål, krav och önskemål 

7.1 Resultat  

Ålands självstyrelses 100 årsjubileum uppmärksammas under åren 2021 och 2022. 

Självstyrelsejubiléet ska belysa det åländska samhället förr, i nutid och i synnerhet utgöra ett avstamp 

mot framtiden. De officiella programmen ska utformas i enlighet med detta. Festligheterna inleds i 

folklig anda under år 2021 och avslutas högtidligt i samband med lagtingets jubileumsplenum 9.6.2022. 

7.2 Tidpunkt 

BP 3 Beslut att godkänna projektplanen 26.4.2019. 

BP4 Beslut att starta genomförandet. 

BP5 Beslut att fortsätta, förändra eller avbryta projektet. 

BP6 Beslut att godkänna resultatet av en projektleverans. 

BP7 Beslut att överlämna ansvaret för en leverans till tilltänkt förvaltare. 

BP8 Beslut att avsluta projektet.  

7.3 Kostnad  

Kostnaden för genomförandet av ÅLAND 100 uppskattas i projektplanen och revideras under år 2020. 

 

7.4 Projektmålets prioritering 

 

Prioritering:  0,4 Resultat  0,4 Tidpunkt  0,2 Kostnad   

 

8 Finansiering 

Landskapsregeringens del av firandet bekostas av landskapsregeringen. 

Landskapsregeringen stöder även organisationer och föreningar som vill ordna egna 

jubileumsevenemang. Tack vare olika aktörers samverkan är den reella ekonomiska 

budgetens totala volym mycket större än själva projektets budget. 

9 Övrigt 

Styrgruppen tillsätts när projektdirektivet antas: 
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Lantrådet, ordförande 

Förvaltningschefen, sekreterare 

Kansliministern 

Kulturministern 

Näringsministern 

 

Projektgruppen som tillsätts senare består av ordförandena i de olika arbetsgrupperna som tillsätts 

för olika programdelar. Projektgruppens ordförande är byråchef/andskapsantikvarie Viveka 

Löndahl. 

 

Rekryteringsgrupp; projektledare 

Förvaltningschef Dan E Eriksson 

Kanslichef Vivan Nikula 

Landskapsantikvarie Viveka Löndahl 

10 Referenser 

  

Ref.nr. Dokumentnamn, dokumentbeteckning Utgåva, datum 

 Vision Åland 100  

 Varumärkesplattform  

 Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland  

 

 


