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Hållbarhetsprinciperna

En internationellt använd definition av 
begreppet hållbar utveckling tjänar som riktlinjer 
för Ålands gemensamma strävan mot ett 
bärkraftigt och till fullo hållbart Åland senast 
2051.

I det hållbara samhället utsätts naturen inte för 
systematisk...

1. ...koncentrationsökning av ämnen från 
berggrunden 
(t ex fossila bränslen, metaller och 
mineraler)

2. ...koncentrationsökning av ämnen från 
samhällets produktion 
(t ex svårnedbrytbara kemikalier)

3. ...undanträngning med fysiska metoder (t 
ex avskogning)

4. Och i det hållbara samhället bidrar vi inte 
till att människor utsätts för strukturella
hinder för hälsa, inflytande, 
kompetensutveckling, opartiskhet och 
meningsskapande.



























Årlig statusrapport - systemperspektiv

Årliga statusrapporten bidrar till
strukturerad överblick och
identifierar framsteg, utmaningar
och kritiska framgångsfaktorer,
i syfte att utgöra beslutsstöd
för alla samhällsaktörer.

Effektindikatorer för de sju  
strategiska utvecklingsmål fastslås.

www.barkraft.ax/statusrapport/statusrapport-2

http://www.barkraft.ax/statusrapport/statusrapport-2


Stödstrukturer 
-

medaktörerna

Medaktörerna utgör på många sätt navet i bärkraft.ax. 
Medaktörerna samordnar löpande åtgärder för agendans
förverkligande.

Ams Emmaus
Folkhälsan Företagarna på Åland
Företagsam skärgård Högskolan

Landsbygdsutvecklingen Leader Åland
Mariehamns stad Mise
NIPÅ Regnbågsfyren

Rädda Barnen Röda Korset
Skördefestens Vänner Visit Åland
Ålands fredsinstitut Ålands Gymnasium

Ålands handikappförbund Ålands Idrott
Ålands kommunförbund Ålands marthadistrikt
Ålands Natur & Miljö Ålands Näringsliv

Ålands ombudsmannam. Ålands Producentförbund
Ålands Vatten Ålands 4H
ÅSUB Östersjöfonden

Landskapsregeringen



Stödstrukturer –
Utvecklings- och 
hållbarhetsrådet

Utvecklings- och hållbarhetsrådet vill agera hjärta och hjärna i
bärkraft-processen. Rollen handlar om att stå för
kontinuiteten och vitaliteten i utvecklings- och
hållbarhetsarbetet. Rådets medlemmar 2018-2019:

Lantrådet Katrin Sjögren, ordf

Vicelantrådet Camilla Gunell

Förv.- och utv. chef Dan E Eriksson

vice VD Rebecka Eriksson

Ordförande Birgitta Eriksson-Paulson

Rättsvetare Petra Granholm

VD Jan Hanses

Stadsdirektör Barbara Heinonen

Verksamhetsledare Robert Jansson

Barnkonventionsansvariga Danielle Lindholm

Rektor Jonas Waller

Ordförande och VD Peter Wiklöf



Stödstrukturer

• Systematiska metoder - Back-casting 
rekommenderas.

• Lotsfunktion etablerad. Stöd till aktörer för ”att 
göra agendan till sin”
Kommuner, företag, myndigheter, föreningar 
och privatpersoner.

• Systematiskt uppföljning
Årlig statusrapport. Statusrapport 1 publicerad 
30.8.2017. Statusrapport 2 publicerades vid 
Forum för samhällsutveckling IV (13.6.2018).

• Digitala plattformar och mötesplatser –
www.barkraft.ax / 
www.facebook.com/barkraft.ax

• Årligt Forum för samhällsutveckling - Nästa 
gång: maj 2019 (5:e upplagan)

http://www.facebook.com/barkraft.ax


Landskaps-
förvaltningens del i
förverkligandet

En lagbyggare som
samlar kraften i
offentliga sektorn
och i förlängningen
i hela det åländska
samhället.



Urval av 
landskapsförvaltningens 

åtgärder hittills

• Integrerat agendan i landskapets 
ordinarie verksamheter

• Agendan ligger till grund för 
riktningen i landskapets budget

• Inkluderar hållbarhetsredovisning i 
den ordinarie årsredovisningen

• Genomför basutbildning i strategiskt 
hållbarhetsarbete för alla medarbetare

• Verkar aktivt utanför Åland för 
förverkligandet av FN:s Agenda 2030 

• De interna samarbetsstrukturerna har 
förädlats i syfte att skapa 
tvärsektoriella synergieffekter för 
agendans förverkligande
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Unga som förändringsagenter.

Exempel:
- lättläst version av agendan
- ReGeneration 2030
www.regeneration2030.org




