DIREKTIONEN FÖR ÅSUB
Protokoll 1/2019
Tid: fredagen den 8 mars 2018 klockan 13.00 – 14.30.
Plats: ÅSUBs konferensrum, Ålandsvägen 26
Närvarande:

Frånvarande:

Runa Tufvesson, ordförande

Katrin Sjögren

Edvard Johansson

Erik Brunström

Anders Ekström
John Kling
Linnéa Johansson

Katarina Fellman, föredragande
Christina Lindström, sekreterare

§1

Öppning av mötet och godkännande av dagordningen
Ordföranden Runa Tufvesson välkomnade alla och förklarade
mötet öppnat och beslutfört. Därefter godkändes dagordningen.

§2

Protokolljusterare
Till protokolljusterare utsågs Anders Ekström.

§3

Protokollet från mötet den 14 december 2018 (Bilaga1/2019)
Protokollet från föregående möte antecknades till kännedom.

§4

Informationsärenden (Bilaga 2/2019)
Direktören informerade om personalsituationen med pensionsavgångar,
vårdledigheter och annan frånvaro som ger lite ansträngd situation,
publiceringar, nya projekt och andra aktuella händelser inom ÅSUBs
verksamhet efter senaste direktionsmöte. Informationen i bilaga 2/2019
antecknades direktionen till kännedom.
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§5

Verksamhetsberättelse för 2018 (Bilaga 3/2019)
Verksamhetsberättelsen har utarbetats med verksamhetsplanen för 2018 som
utgångspunkt och följer planens upplägg. Eftersom bokslutet för 2018 inte är
fastställt är bokslutsuppgifterna preliminära. Berättelsen justeras om uppgifterna
som kommer från finansförvaltningen ändrar. Direktionen föreslog ett tillägg i
Bilaga II Publicerat, en sammanställning över hur den planerade tidpunkten för
publicering hållits. Efter några smärre ändringar och en korrigering uppdrog
direktionen åt direktören att färdigställa verksamhetsberättelsen.

§6

Riktlinjer för verksamhetsprogram 2020-2023 (Bilaga 4/2019)
Direktionen har tidigare beslutat om att det fyraåriga verksamhetsprogrammet
huvudsakligen ska sammanfalla med landskapsregeringens mandatperiod. Vidare
har direktionen beslutat om att en preliminär verksamhetsplan för inkommande
verksamhetsår presenteras tillsammans med budgetförslaget för året på junimötet.
Eftersom nu gällande verksamhetsprogram löper ut år 2019 ombads direktionens
medlemmar presentera idéer om vilka strategiska fokusområden som kan vara
viktiga att ta med i verksamhetsprogrammet 2020-2023. Diskussionen kommer att
användas som underlag för utarbetandet av den preliminära verksamhetsplanen
för 2020. Det slutliga verksamhetsprogrammet för perioden 2020-2023 beslutar
nästa direktion om.

Direktionen diskuterade de övergripande fokusområden som bör prioriteras
inom statistikproduktionen respektive utrednings- och
forskningsverksamheten under den inkommande fyraårsperioden och föreslog
fokus på bärkraftig näringslivsutveckling, offentliga sektorns utveckling,
statistikpresentation i förhållande till FNs hållbarhetmål och hållbarhetsagendan
för Åland, utvecklad informationssäkerhet, gärna i riktning mot ISO 27001 samt
kommunikation till specifika användargrupper för ÅSUBs produkter, som till
exempel skolor. Direktionen uppdrog åt direktören att i samverkan med ÅSUBs
ledningsgrupp utarbeta ett förslag till preliminär verksamhetsplan för 2020 som
behandlas på direktionens nästa möte.

§7

ÅSUBs 25-årsjubileum 2019
Landskapslagen (1993:116) om Ålands statistik- och utredningsbyrå trädde i kraft 1
januari 1994 och Statistiklagen (1994:42) för landskapet Åland den 1 juni 1994.
Jubiléet kommer att synliggöras och firas med några aktiviteter under året.
Ramarna för firandet presenterades och direktionen föreslog bland annat att Kenth
Häggblom kunde hålla ett anförande om statistik för medelålänningen i samband
med ett jubileumsseminarium, publicering av ”skojiga” tidsserie för de 25 åren och
att ÅSUB lyfter fram statistiken ur ett demokratiperspektiv i en debattartikel.

§8

Eventuella övriga ärenden
Inga övriga ärenden behandlades.
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§9

Nästa möte
Enligt beslut från december 2018 hålls nästa direktionsmöte torsdagen den 13
juni och därpå följande möten fredagen den 20 september samt torsdagen 12
december, alla möten klockan 13.00.

Runa Tufvesson
Ordförande

Anders Ekström
Protokolljusterare

Christina Lindström
Vid protokollet
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