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Bilaga 1 till N119E16_04092019 

1. Andelen deltagare under 25 år är låg (26%) i investeringsprioriteten 8i, men enligt 

programmet är "unga människor" den viktigaste målgruppen för investerings-

prioriteten. Vilka är de främsta orsakerna till detta och vilka åtgärder har vidtagits för 

att rätta till situationen? 

 

Avsnitt 6a kompletteras i den årliga genomföranderapporten 2018. 

 

De åländska arbetstagarna oavsett ålder har i jämförelse med många andra europeiska 

länder varit förskonade från hög och långvarig arbetslöshet. Även om antalet öppet 

arbetslösa på Åland redan vid utarbetandet av det operativa programmet inte var på 

samma nivå som inom övriga Finland och Europa ökade antalet till följd av det 

ekonomiska läget och i synnerhet ungdomsarbetslösheten nådde en hög nivå vid 

utgången av år 2013. En analys av utveckling visar att den allmänna trenden av 

stigande arbetslöshet under de senaste tio åren verkar ha avmattats något sedan 

2014.  

Med socialfondens delfinansiering har insatser kunnat stöda dessa utsatta grupper om 

än i mindre omfattning än vad som ursprungligen prognosticerats. 

Under 2017 gjordes därför en mindre omfördelning av programbudgeten (ESF) från 

åtgärden för minskad arbetslöshet till Uppgradering av kunskaper, färdigheter och 

kompetens hos arbetskraften. Samtidigt justerades målindikatorerna ner. 

Under hösten 2018 beviljade landskapsregeringen finansiering till ett arbets-

marknadsprojekt som pågår till utgången av år 2020. Projektets huvudsakliga 

målgrupp är ungdomar under 25 år. Utifrån det förväntade antalet deltagare (<25 år) 

i projektet kan andelen öka från 26 % till 95 %. Eftersom arbetsmarknaden är liten på 

Åland och konjunkturkänslig är det svårt att prognosticera det slutliga utfallet. En 

avvikelse från det förväntade utfallet påverkar till följd av programmets litenhet det 

procentuella utfallet märkbart. 

 

2. Varför är antalet personer med funktionshinder i investeringsprioritet 9i bara 2% av 

dess slutliga mål (3 deltagare i CO16, mål 150) och vilka åtgärder har vidtagits för att 

rätta till situationen? 

 

Avsnitt 6a kompletteras i den årliga genomföranderapporten 2018. 

 

Förvaltningsmyndigheten konstaterar att det inom ramen för befintlig 

finansieringsram (investeringsprioritet 9i) och med beaktande av inlämnade 

ansökningar samt avsaknaden av ansökningar från intresseorganisationer för 

målgruppen funktionshindrade inte varit möjligt att bevilja finansiering i önskad 

utsträckning till denna målgrupp. Inom ramen för befintliga pågående projekt 

förväntas antalet med funktionshinder uppgå till ca 40 deltagare vilket skulle utgöra 

knappt 30 % av målsättningen.  

 

Förvaltningsmyndigheten har varit i kontakt med aktörer, även sådana med erfarenhet 

från tidigare ESF projekt, men konstaterar att det ännu inom landskapet behövs 

utökade informationsinsatser om rättigheter kring arbete och sysselsättning samt 



brett samarbete mellan flera aktörer för att stimulera mer projektverksamhet för 

målgruppen. 

 

 

3. I investeringsprioriteten 9i är den specifika resultatindikatorn för antal 

långtidsarbetslösa markant lägre än den gemensamma aktivitetsindikatorn för 

långtidsarbetslösa. Den årliga implementeringsrapporten bör förklara denna avvikelse 

eller så bör uppgifterna korrigeras. 

 

Avsnitt 6a kompletteras i den årliga genomföranderapporten 2018. 

 
Förvaltningsmyndigheten konstaterar att den programspecifika resultatindikatorn för 
långtidsarbetslösa med målvärde 60 under investeringsprioritet 9i saknar relevans 
eftersom det redan finns en utfallsindikator för antal långtidsarbetslösa med målvärde 
60. Resultatindikatorerna för missgynnade deltagare som söker arbete etc. efter 
avslutad åtgärd och deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagare, sex månader 
efter avslutad åtgärd kvarstår som relevanta indikatorer som mäter en förändrad 
arbetsmarknadsstatus.  
 

Förvaltningsmyndigheten avser göra en teknisk korrigering och stryka indikatorn i 

samband med nästa programändring.  

 

4. Varför visar den specifika resultatindikatorn för investeringsprioritet 10iii nollresultat 

även om två projekt har valts och endast ett pågår för närvarande? Om det avslutade 

projektet inte levererade resultat, bör rapporten förklara skälen till det. Om 

resultatindikatordata är felaktiga bör de korrigeras. 

 

Förvaltningsmyndigheten utgår från att det är 10iv som avses under denna punkt.  

 

  Förvaltningsmyndigheten korrigerar saknade indikatoruppgifter för de aktuella   

  projekten under investeringsprioritet 10iv. 

 

5. Antalet utvalda operationer för interventionskoder 122 (utvärdering och studier) och 

123 (information och kommunikation) i tabell 7 är båda 0, även om utgifter har 

uppstått inom dessa interventionsfält. Att korrigera felet kräver att en ny version av 

den finansiella datarapporten 1/2019 skapas och skickas via SFC2014. 

Landskapsregeringen har den 19.8.2019 via SFC2014 skickat en ny korrigerad version 

1901.1 av finansiella uppgifter. 

6. Den totala stödberättigande kostnaden för operationer som väljs ut för stöd till 

finansiellt instrument (kod 03 under "form av finansieringskategorier av 

interventioner) rapporterade enligt artikel 112 (tabell 7 i den årliga 

genomförandrapporten) motsvarar inte det totala beloppet för programbidrag som 

begåtts i finansieringsavtalet rapporterat enligt artikel 46 (fält 14 i AIR avsnitt 8 

´Rapport om implementering av finansiella instrument´). Att korrigera felet kräver att 

en ny version av den finansiella datorapporten 1/2019 skapas och skickas via SFC2014. 

 



Landskapsregeringen har den 19.8.2019 via SFC2014 skickat en ny korrigerad version 

1901.1 av finansiella uppgifter. 

Förvaltningsmyndigheten har med grund i den korrigerade versionen gjort en teknisk 

korrigering angående finansieringsinstrumentet i fält 15 avsnitt 8 i genom-

föranderapporten 2018.  
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