
Ålands vision, strategiska 
utvecklingsmål 2030 samt
bärkraft-nätverket

Kommissionen för hållbar utveckling –
28 september 2022



Milstolpe 2014

Ålands lagting (parlamentet) och Ålands regering  valde 

2014 att gå in för en gemensam strävan mot ett hållbart 

och bärkraftigt Åland senast 2051.*



*HÅLLBARHE TSPRINCIPE RNA

I det hållbara samhället utsätts inte naturen systematiskt för…

1.… koncentrationsökning av ämnen från berggrunden.

2.… koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion.

3.… undanträngning med fysiska metoder.

Och i det hållbara samhället bidrar vi inte till att människor utsätts

för strukturella hinder för…

4a... hälsa

4b… inflytande

4c... kompetens

4d… opartiskhet

4e... meningsskapande

* Tjänar som riktlinjer för Ålands 

strävan mot ett bärkraftigt och till 

fullo hållbart Åland senast 2051.



Hur förverkliga samhällets gemensamma 
strävan om ett hållbart och bärkraftigt 

samhälle?

* lagtinget, kommuner, landskapsregeringen, 

myndigheter, kommunförbund och offentliga 

bolag

Allmänhet

Föreningar

Privat sektor
Utbildning 
och kultur

Offentlig 
sektor*



Utvecklings- och hållbarhetsagendan –
ett ”samhällskontrakt”

Agendan, som manifesterades i september 2016, utgör ett ”samhällskontrakt” som 

hundratals organisationer och personer gemensamt arbetat fram och ställt sig 

bakom. 

Ålands lagting omfattade utvecklings- och hållbarhetsagendan första 

gången i samband med behandlingen av budgeten för Åland år 2017.







De sju strategiska utvecklingsmålen (år 2030)



Totalt 50 delmål (samma tidshorisont, år 2030)



Förverkligande 





Medaktörerna utgör på många sätt navet:

ABF Åland Ams Emmaus

Folkhälsan Företagarna på Åland Företags skärgård

Högskolan på Åland Landsbygdsutveckling Leader Åland

Mariehamns stadMise NIPÅ

Regnbågsfyren Rädda Barnen Rädda Lumparn

Röda Korset SKUNK Skördefestens Vänner

Sveriges generalkonsul Visit Åland Ålands feministparap

Ålands fredsinstitut Åland gymnasium Ålands handikappförb

Ålands Idrott Ålands kommunförb Ålands marthadistrikt

Ålands Natur & Miljö Ålands Näringsliv Ålands Ombudsman.

Ålands Producentförb Ålands 4h Ålands Vatten

ÅSUB Östersjöfonden

Kommunerna Landskapsregeringen Lagtinget



Nätverksgrupper i bärkraft-nätverket

• Civilsamhällets nätverksgrupp

• Nätverksgruppen för hållbara storföretag

• Nätverksgruppen för hållbara kommuner

• Konsten och kulturens nätverksgrupp

(under bildande)



• Lagtingets talman, lantrådet (tillika rådets ordförande) och förvaltningschefen
är permanenta medlemmar.

• Näringslivet respektive föreningslivet/civilsamhället har tre representanter
vardera.

• Lantbrukarna, kommunsektorn och utbildningssektorn har en representant 
vardera. Utvecklingsministern är medlem.

Utvecklings- och 
hållbarhetsrådet

Förväntas agera hjärta

och hjärna i bärkraft-

processen. Rollen 

handlar om att stå för 

vitalitet, drivkraft och 

kontinuitet. Tvååriga

mandatperioder. Utser

huvudsekretare.



Arbetsgruppen för 

koordinering och rapportering

Uppdraget är att koordinera genomförandet av sju färdplaner –
en för vart och ett av de strategiska utvecklingsmålen 2030.

Gruppen består av målansvariga, procesledare, ansvariga ledande 
tjänstemän samt ledning. Utses av utvecklings- och hållbarhetsrådet.



HUR TAR VI OSS FRAMÅT? 

FÄRDPLANE R



Systemperspektiv:
Statusrapporter och huvudindikatorer
Statusrapporter bidrar till

strukturerad överblick och

identifierar framsteg, utmaningar

och kritiska framgångsfaktorer.

Huvudindikatorer för de strategiska

utvecklingsmålen 2030 mäter det

åländska samhällets framgång.



HUR LIGGER VI TILL? 
NULÄGESANALYS – HUR LIGGER VI TILL I FÖRHÅLLANDE TILL MÅLEN 



Ålands lagting, landskapsregeringen och
utvecklings- och hållbarhetsagendan



Lagtinget har det övergripande politiska ansvaret 
för förverkligandet av Ålands vision och de 

strategiska utvecklingsmålen 2030.

Lagtingspartiernas  gruppledarforum möts 
regelbundet för uppföljning.



De strategiska utvecklingsmålen 2030 ligger till 
grund för regeringens strategiska riktning –

och för de verksamheter som bedrivs inom 
landskapsförvaltningen.



”Regeringen beskriver i sitt regeringsprogram vilka 
målsättningar man har för att under mandatperioden 

uppfylla de strategiska utvecklingsmålen 2030.”



Utvecklings- och 

hållbarhetsrådet

Medaktörernas

Samverkans-forum

Arbetsgruppen för 

koordinering och 

rapportering

Landskaps-

regeringen

Utbildning/k

ultur
Finans

Lag-

beredning

Infra-

struktur
Näring

Social/

Miljö

Regerings-

kansli

Forum i nätverket bärkraft.ax

Lotsfunktion

Ålands 

lagting

Lagtinget, landskapsregeringen och
utvecklings- och hållbarhetsagendan





Hög kännedom av visionen och agendan
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Kännedom – visionen/agendan

Urval: alla 16-74 år, 474 respondenter

Fråga: Har du hört talas om visionen för Åland "Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens 
öar"? och Har du hört talas om Utvecklings- och Hållbarhetsagendan för Åland?

Känner till

76%

Känner ej till 

24%

Känner till och 

förstår  dess syfte 

och innebörd

41%

Hört talas 
om, men 

känner ej till 

syfte och 

innebörd

25%

Känner ej

till

34%

Känner till samt 
dess syfte och 

innebörd
24%

Har hört talas om, 

men känner ej till 

syfte och 

innebörd

38%

Känner ej till

38%

Visionen eller agendan Visionen Agendan



Positiv

82%

Negativ

1% Neutral/

Vet ej

17 %

 Fyra av fem är positiva till 
visionen ”Alla kan 
blomstra…”
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Urval: 16-74 år, 361 respondenter (fråga ställd till de som hört talas om visionen och/eller agendan)

Fråga (svarsalternativ): Har ditt intresse för hållbar utveckling ökat efter att ha hört talas om visionen "Alla kan 
blomstra..." och/eller Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland? (Summa: Positiv = Mycket positiv + 

Ganska positiv; Negativ = Mycket negativ + Ganska negativ)

Attityd – visionen 

Övervägande positivt:



Finlands strategi för hållbar utveckling 2022-
2030



Analys – Ålands utvecklings- och hållbarhetsråd

Analysmöte den 2 september 2022. Konklusioner (urval):

1. Strategins förverkligande förutsätter en förändrad världsbild och 

värdegrund i samhället (bland annat genom att bildningsparadigmet 

förändras med ekosocial bildning som mål).

2. Strategin markerar tydligt att ekonomin inte har ett egenvärde (och att 

BNP inte kan användas som måttstock på samhällets framgång).

3. Politisk samstämmighet och långsiktighet betonas 

kraftigt i strategin.



Analys – Ålands utvecklings- och hållbarhetsråd

Analysmöte den 2 september 2022. Konklusioner (urval):

4. Reklamens inverkan och behovet av utvecklad reglering av reklamen 

lyfts fram.

5. Medias roll och styrning av media diskuteras i strategin.

6. Strategin signalerar att det finns hopp, att läget ser ”ljust ut” när det 

kommer till genomförandet av strategin.



Åtgärder som önskas för genomförandet

1. Vidareutveckla strukturen inom kommissionen, t ex vad gäller 

kommissionens presidium (främst vice ordförande).

2. Diskussion kring rollen för tjänstemanna-ledningen inom såväl 

statsrådets kansli som respektive ministerium.

3. Bred samtalsinsats hos allmänheten, med syfte att etablera en 

väl förankrad vision för Finland 

(med brett stöd hos befolkningen).


