VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2016
LEADER ÅLAND

SAMMANFATTNING
Ålands första period med Leadermetoden på Åland inom landsbygdsutvecklingsprogrammet
(LBU) och det operativa fiskeriprogrammet (EFF), 2007-2013 slutredovisades per den 31.08.2015.
Alla 104 genomförda projekt som förordades via den lokala aktionsgruppen (LAG) och kust
aktionsgruppen (KAG) har sammanställts och en ny programperiod startade. Leader Åland
formulerade en strategi för lokalt ledd utveckling inom Landsbygdsutvecklingsprogrammet.
Denna godkändes den 30.09.2015 och föreningen Leader Åland r.f. med lokal aktionsgrupp blev
åter godkända som genomförare av Leader inom Landsbygdsutvecklingsprogrammet, nu för
perioden 2015 – 2020. Arbetet med att bygga upp grunden för Leader inom den nya
programperioden påbörjades i förväntan att kunna behandla ansökningar i början av 2016.

KONTORET
Tidigare verksamhetsledarens tjänsteavtal utgick den 30.09.2015. Eftersom driften av LAG är i
projektform beslutade Leader Åland att, istället för att ha en anställd verksamhetsledare,
upphandla köpta tjänster för administrationen av driften för den lokala aktionsgruppen och
vartefter behovet ökar för andra uppdrag som kan behöva expertis och administration. Under
hösten 2015 begärdes anbud in. Av fyra inkomna anbud anlitades firma Visuella för att
koordinera och administrera driften av LAG under perioden 1.11.2015-31.12.2020.

Den 5.4.2016 godkändes Leader Åland som FLAG, genomförare av lokalt ledd utveckling inom
Det åländska genomförandet av Finlands operativa program för fiskerinäringen 2014-2020.
Även där utfördes en anbudsprocess och det skrevs ett avtal för en projektkoordinator under
perioden 01.08.2016-31.12.2020. Anbudet som inkom antogs, även här från firma Visuella.
Bolagsformen är enskild näringsidkare och ansvarig person är Alexandra de Haas.

STYRELSEN

OCH AKTIONSGRUPPEN

På föreningens höstmöte 2015 valdes en ny styrelse och till lika lokal- och fiskets lokala
aktionsgrupp (LAG och FLAG):

Kristian Packalén valdes som ordförande och Tage Eriksson som viceordförande.
Det informerades också om att det enligt den nya strategin kommer att engagera LAGmedlemmarna på ett mer omfattande sätt än tidigare. LAG kommer att förutom som en
förordande grupp om 18 personer även att innehålla tre beredande arbetsutskott, ett för varje
tyngdpunktsområde, som bekantar sig med projektansökningar och fungerar som rådgivande
organ. Ordförande och viceordförande står utanför arbetsgrupperna, men kan när som helst
delta i dess möten.
På vårmötet 2016 beslutade man att göra en stadgeändring, att minska styrelsen från 9
ordinarie + 9 suppleanter till 5-7 ordinarie + 3 suppleanter. På höstmötet 2016 togs en sådan
styrelsesammansättning fram och även LAG och också en skild aktionsgrupp för FiskeLeader,
FLAG. På senhösten 2016 ändrade föreningen stadgarna efter beslut under föreningens
medlemsmöten och ansökte även om att byta namn till Lokalkraft Leader Åland r.f. Ändringen
har inte godkänts ännu.
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Föreningens ordförande är Kristian Packalén. Han är även ordförande för LAG. Viceordförande
är Therese Ling. Ordförande för FLAG är David Ståhlman och vice ordförande Rosita Broström.
STYRELSEMÖTEN
Under perioden har det hållits 8 fysiska styrelsemöten, 2 mailmöten och ett valberedningsmöte.
LAG MÖTEN
Under perioden oktober 2015-februari 2017 har 5 fysiska aktionsgruppsmöten, 6
arbetsutskottsmöten, ett strategigruppsmöte, ett valberedningsmöte och 3 mailmöten hållits.
FLAG MÖTEN
Två arbetsutskottsmöten hölls under hösten 2016. Ett FLAGmöte hölls i januari 2017 och ett
arbetsutskottsmöte i februari 2017. FLAG hade inga möten under 2016.
I samband med LAG’s konstituerande möte den 3 januari 2017 och FLAG’s konstituerande möte
4 januari 2017, hölls en skolning eller djupare presentation angående arbetet som ledamot i
aktionsgruppen.
PROJEKT
Den första ansökningsrundan för LAG skedde i slutet av februari 2016. 15 projektansökningar
inkom. Arbetsgrupperna träffades för att bereda projekten och urvalsprocessen genomfördes
för första gången enligt den nya strategin. Hemsidan har använts för projektberedning, där LAG
har kunnat ta del av handlingarna på en intern sida.
8 projektansökningar gick vidare till LAGmötet för behandling. 7 projekt förordades och 1 fick
avslag. Ett projekt återtog senare sin ansökan pga. osäkerheten med finansieringen i och med
Hyrräs otillgänglighet.
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På grund av Hyrrä och en strategirevidering på kommande valde LAG att inte utlysa en ny
ansökningsdeadline under hösten 2016. Nästa deadline var 20 januari 2017 och 14 ansökningar
inkom. Av dessa bereddes av arbetsutskotten under februari och mars 2017.
Under FLAGs första ansökningsrunda hösten 2016 kom tre projektansökningar. En återtog sin
ansökan och två behövde kompletteras för att kunna behandlas. Kompletteringstiden blev
utdragen och till slut återtogs ansökan för att utformas mer utförligt. I början av 2017 inkom fyra
projektansökningar till FLAG. I skrivande stund har de inte behandlats ännu. Inga medel har
förordats under perioden.
Uppskattningsvis har ett trettiotal projektförfrågningar kommit till kontorets kännedom under
perioden.
STRATEGIN
Under beredningen av de första projekten för perioden upptäckte LAG genom arbetsutskotten i
ett tidigt skede att urvalsprocessen och bedömningssystemet kunde förenklas och tydliggöras.
Det uppstod även diskussion kring de facto att strategin inte möjliggjorde övrig offentlig
finansiering. LAG ville öppna upp möjligheten, men inte under samma villkor som föregående
period, eftersom all redovisad övrig offentlig finansiering minskade budgeten inom åtgärderna
från programmet och vissa projekt till och med riskerade bli överfinansierade. Under
programperioden 2007-2013 minskade budgeten sammanlagt med över 230 000 euro trots att
samma summa betalats ut från andra ställen än Landskapsregeringen, exempelvis från
kommuner. Styrelsen beslutade att ansöka om tilläggsfinansiering eller be om andra möjliga
lösningar för att kompensera framtida projekt för minskad projektbudget.
Leader Åland fick avslag på sin ansökan, men valde trots allt ändå att öppna upp möjligheten
för övrig offentlig finansiering i projekt, med villkoret att Leaderstödet tillsammans med andra
offentliga medel inte får överstiga 50 000 euro.

MEDLEMMAR
Föreningens medlemsantal 2016 var 98 medlemmar varav 25 är privatpersoner (10 kvinnor och
15 män), 59 föreningar och 14 kommuner.
På ett kommundirektörsmöte på Kökar den 11.1.2016 där Mariehamns stadsdirektör samt
Jomalas kommundirektör deltog informerades om Leader Åland. Efter mötet skickades
information och förfrågan om medlemskap ut till bägge kommuner.
Kommunstyrelsen i Jomala beslöt den 20.6.2016 att meddela Leader Åland att ett eventuellt
medlemskap i skulle behandlas i kommande budgetberedning.
I augusti 2016 hölls ett informationsmöte med Mariehamns stadsdirektör Barbara Heinonen och
verksamhetsutvecklare för information & näringslivskontakter Terese Flöjt för att presentera
Leadermetoden och diskutera ett medlemskap i föreningen. Bägge var positivt inställda och
stadsdirektören lovade föra frågan om medlemskap vidare till stadsstyrelsen.
I skrivande stund har Mariehamn ännu inte tagit upp ärendet men Jomala blivit medlemmar
från och med den 14.3.2017.
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FINANSIERINGEN
På grund av det elektroniska systemet Hyrrä dröjde det ända till 8.12.2016 innan ansökan om
driftmedel kunde behandlas och godkännas hos Landskapsregeringen. Detta innebar att
föreningen Leader Åland fick ligga ute med egna medel. Likviditeten var ansträngd, även om
Leader Åland fick ett förskott på de 10 000 euro som föreningen beviljats för det förberedande
arbetet gällande framtagandet av utvecklingsstrategin, som redovisats och även det väntade på
behandling. När Leader Åland blev godkända genomförare av lokalt ledd utveckling inom det
operativa programmet för havs- och fiskerinäringen kunde ett förskott om 26 900 euro betalas
ut den 30.08.2016. Den 9.12.2016 kunde ett förskott på 58 000 euro från LAG-driften betalas ut
och föreningen kunde äntligen pusta ut.
SAMARBETE MED LANDSKAPSREGERINGEN
Leader Åland, har sammantaget haft en god, tät och informativ kontakt med
landskapsregeringen (LR). Tröskeln är låg för att ta kontakt och fråga eller be om råd och även
träffar mellan flera avdelningar har varit möjligt.
3 maj och 17 november 2016 deltog Leader Åland i Övervakningskommittémöten.
Leader Åland är medaktörer i nätverket Bärkraft, Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland.
Föreningen har varit delaktiga i Bärkraft seminariet 23.9.16 indikatorer 9.11.16 och efterföljande
medaktörsmöten.
SAMARBETE OCH NÄTVERKANDE
Den 8-9 juni 2016 hölls en nätverksträff på Åland. Kustnära Leaderområden runt Åland var
inbjudna för att diskutera potentiella gränsöverskridande projekt. De som hade möjlighet att
delta var I samma båt, Pomo Väst och Leader Södermanland. Dessutom deltog
Skärgårdssamarbetet och Pargas Stad, sammanlagt 10 personer. Kontakt har hållits efteråt och
tanken var att fortsätta konkretisera projektförslag, men det lades dessvärre på is ett tag
eftersom Leader Södermanland av olika orsaker inte kunde gå vidare med planerandet under
vintern.
Leader Åland har återupptagit kontakten med Leader Innse Gall på Yttre Hebriderna i Skottland,
dit Leader Åland LAG reste under 2013. Leader Innse Gall har meddelat att de väntar på
instruktioner gällande gränsöverskridande projekt, men att de är ärligt intresserade av ett
framtida samarbete.
Den 29.9.2016 åkte Leader Åland till Tammerfors på inbjudan av SFV (Svenska Folkskolans
Vänner rf., Svensk Byaservice). Projektkoordinatorn fick samåka med Åbolands skärgårds
Leaderområde ”I samma båt”. Programmet under dagen bestod av informaton om MANE
(Landsbygdspolitiska rådet från Antonia Husberg från Jord- och skogsbruksministeriet, samt en
föreläsning om Hållbar utveckling av inspiratör Daniel Hansson från Sverige. Vidare så
rapporterade Leader-grupperna om aktuellt inom varje grupp och så ger även byaföreningarna
en lägesrapport om nuläget.
Som resultat av nätverkandet under Tammerforsresan blev Leader Åland tillfrågade att stå som
värdar för den Finlandsvenska landsbygdsriksdagen 2018. En styrgrupp kommer att tillsättas
under 2017. En ledamot från den lokala aktionsgruppen deltog i den Finlandsvenska
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landsbygdsriksdagen 22.10.2016, med temat ”Våga sticka ut” som Leaderområdet Pomo Väst
agerade värd för.
10-11 januari 2017 ombads FLAG att ordna program kring ett säl- och skarvseminarium. Ett 40tal
representanter från fiskeLeaderområden (FLAG) från Sverige, Finland, Danmark och Estland kom
hit för att träffas och konkretisera tankar och skriva avtal på att driva ett samarbetsprojekt kring
säl- och skarvproblematiken. Programmet var knappa två dagar långt och bestod bland annat
av besök på Ålands jakt och fiskemuseum, konferens på Hotell Arkipelag, provsmakning av
skarv på plåtbröd och besök till Stormskär på Simskäla, Vårdö. De deltagande ländernas nätverk
delade på kostnaderna och för Leader Ålands del är det endast projektkoordinatorns
arbetstimmar och FLAG-deltagarnas arvoden som belastar driften.
Leader Åland har varit deltagare i ett NMR-beviljat projekt tillsammans med Länsstyrelsen i
Västerbotten och Aktion Österbotten med temat ”Hur kan vi stärka fiskerinäringen kring
Bottniska viken?” och innefattade ett tredagars seminarium i februari 2017 i Österbotten. En
representant från Leader Åland deltog.
Under 2016 har föreningen deltagit i arbetet med att kartlägga finansieringsmöjligheter för
åländska privatpersoner, företagare och organisationer. En kartläggning som påbörjats under
s.k. småbordsdiskussion av projektstödsfinansiärer på Åland och andra aktörer, bland andra
Ålands Näringsliv, Landsbygdsutvecklare Lena Brenner, Näringsavdelningen (LR), NIPÅ, Ålands
kulturdelegation m.fl, på initiativ av Ester Miiros, Ålands kontaktperson för Central Baltic.
Sammanställningen är tänkt att finnas tillgänglig på en levande hemsida, genom en databas,
där vem som helst kan söka upp olika finansieringsmöjligheter för sin projektidé. Uppbyggandet
och underhållandet av detta torde passa inom Leader Ålands målsättningar för den egna
verksamheten och föreningen har tagit på sig uppdraget.
Den 18.10 deltog Leader Åland i ”Att bygga framgångsrika internationella projekt” enhetschef
Anna B Lindberg från Region Östergötlands Enhet för internationell samverkan tisdagen på
Alandia Trade Center, på inbjudan av Ester Miiroos.
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SYNLIGHET

OCH INFORMATION

En bok med sammanställning av LBU-projekt genomförda med Leadermetoden, förordade av
LAG, utformades under 2015 med medel från förra perioden och föreningens egen kassa. Boken
handlar om vad ca 3000 engagerade individer inom 198 organisationer med hjälp av Leadermetoden och 14 åländska kommuner åstadkommit i 72 genomförda projekt mellan åren 2010 –
2015, samt information om programperioden 2014-2020.
Utdrag från bokens förord:
”I denna bok har vi ämnat att på ett lättsamt sätt beskrivit dessa genomförda projekt. Sammanfattningsvis har
resultaten varit väldigt goda och talko-andan lever helt klart på den åländska landsbygden. Detta ses framförallt i
antalet frivilligtimmar som lagts ner inom de olika projekten, sammanlagt över 22.000 timmar! Plus att privatpersoner
och deltagande organisationer själva satt in över 670.000 euro i reda pengar i projekten.
Gräsrötterna, att ha ett underifrånperspektiv, är kärnan i Leader-metoden, och gör att det som genomförs har en
verklighetsförankring, att det finns ett konkret behov och delaktiga människor och organisationer som tror på detta
och är beredd att satsa sina resurser i form av tid och pengar på att se till att det förverkligas. Detta ökar dessutom
möjligheten att det blir någonting bestående av det som görs, att det kommer till nytta även i framtiden.”

200 exemplar trycktes. Boken har skickats ut både per post, getts ut på plats vid besök samt
finns tillgänglig online på hemsidan.
http://leader.ax/sv/projekt/
https://issuu.com/leaderaland/docs/bok-leader-webb/2

Ordförande gjorde besök i skärgården i början av 2016. Den 11 januari 2016 på
kommundirektörsträff på Kökar, 25 januari för information på Brändö, 4 februari på Kumlinge
och 24 februari på Föglö.
Eftersom det elektroniska systemet inte har varit tillgängligt och möjligheten till utanordning av
stöd inte fungerat, i kombination med att LAG valt att revidera strategin, valde LAG att begränsa
informationsspridningen en del.
Information om den nya programperioden har spridits bland annat genom media, sociala
media, hemsidan, informationstillfällen, medlemsbrev och digitalt till övriga kontakter. Se några
utdrag sist i dokumentet. Vi har skickat 7 pressmeddelanden och 3 medlemsbrev under
perioden, samt synts i flera tidningar.
Nya Åland och Ålandstidningen: Annons för begäran av anbud för administrationen av driften
har publicerats, samt flera notiser från utskickade pressmeddelanden.
Radio Åland har varit aktiv i informationsspridningen om Leader på Åland. I januari 2017
publicerade
man
en
filmsnutt
om
Erkas
Hembygdsgård
på
Vårdö.
http://www.radiotv.ax/morgon-dag/erkas-pa-vardo-fran-fallfardigt-ruckel-hembygdsgard
Även våra projekt arbetar på synligheten: http://franciskus.ax/verksamhet/harbarget-pa-hamno/
I fyra kommunblad fanns information om projektstöden i aktuell kommun samt information om
den nya programperioden. Fler kommuner var aktuella att kontaktas, men eftersom Hyrrä inte
var fungerande ännu valde man att hejda sig.
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Landsbygdsnytt publicerade en annons i november 2016 för att sprida information om natur och
miljöprojekt.
Ålands Natur och Miljö skickade ut ett skilt informationsbrev om Leaderstöd och på deras
höstmöte delades informationsblad ut om projekt med Leadermetoden.
Den 24.11–23.12.2016 hölls två Facebook-kampanjer för en sammanlagd summa om 37,20 €.
Kostnaderna redovisas inte nu eftersom de skall behandlas på ett styrelsemöte först.
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22 april presenterades leadermetoden på Högskolan för mathantverkstuderanden.
Den 18 oktober 2016 hölls en presentation om
Leadermetoden och Leader Åland hölls för
Ålands Stuguthyrarförening i Visit Ålands lokaler
tillsammans med Fiskevårdsföreningen och Visit
Åland.
Den 2 december 2016 deltog Leader Åland i
Ålands Producentförbunds höstmöte på Hotelloch Restaurangskolan för att presentera
möjligheten till stöd för miljöprojekt. Vi bjöd in
två kvinnor från fastlandet som stöd i att ge
goda exempel:
Eija Hagelberg, ordförande för Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för Miljö och Klimat
(https://www.maaseutu.fi/sv/landsbygdsnatverket/Sidor/default.aspx) samt projektchef för projektet ”Järki
– ett förnuftigt främjande av vattenskyddet och den biologiska mångfalden i jordbruksmiljön” genom
Stiftelsen för ett levande Östersjön/Baltic Sea Action Group (BSAG) (www.jarki.fi/fi/svenska)
Jaana Höglund, Landskaps- och miljösakkunnig, ProAgria KeskiPohjanmaa ry/ Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset
(Mellersta Österbottens landsbygdskvinnor). Jaana har bland
annat arbetat med rådgivning och planering inför jordbrukets
miljöavtal och icke produktiva investeringar och med ett
vattenrestaureringsprojekt i vilket en byaförening fick
finansiering av NTM-centralen (ELY). Hon har tidigare jobbat på
NTM-centralen (i ca 15 år) som planerare av naturområden. Har
även erfarenhet av två landskapsöverskridande natur- och
vattenvårdsanknutna utvecklingsprojekt som finansieras av
jordbruksfonden.

Innan höstmötet hade vi en diskussionsstund på
Landskapsregeringen, där vi bekantade oss med deras
erfarenheter, nätverkade och presenterade våra egna
situationer och aktualiteter. Efteråt åt vi till Hotell
Arkipelag för gemensam lunch.

EIJA HAGELBERG

På diskussionsstunden deltog:
Ålands Landskapsregering:
Näringsavdelningen, Allmänna byrån:
Sölve Högman (programansvarig för LBU-programmet)
Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån:
Leila Lindström (finansieringshandläggare)
Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån:
Mikael Wennström (vattenbiolog)
Maija Häggblom (naturvårdsintendent)
Hanna Kondelin (vikarierande naturvårdsintendent)

Ålands Producentförbund:
Tage Eriksson (ordförande)
Henry Lindström (verksamhetsledare)

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC):
Holger Falck (ordförande)
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Efter höstmötet på ÅPF, åkte Leader Åland och Mikael Wennström
med dem till landet för att titta på olika konkreta exempel på
möjlighet till miljöförbättring i naturen i samband med åkermark.

BILAGOR,

UTDRAG FRÅN MEDIA :

http://www.radiotv.ax/aland-idag/fem-nya-ar-leader
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http://www.radiotv.ax/aland-idag/leaders-datasystem-drojer-och-orsakar-forseningar
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