Arbetsgrupp för koordinering och rapportering
PRELIMINÄRT PROTOKOLL
Kick-off 2 oktober 2018 – Lemböte lägergård
Protokoll fört vid arbetsgruppens kick-off den 2 oktober 2018 kl 9.30-15.
Närvarande: Bengt Michelsson (BM), Erika Boman (EB), Helena Flöjt-Josefsson (HFJ),
Jocke Svensson (JS), Håkan Strömmer (HS), Helena Blomqvist (HB), Lotta Nummelin (LN),
Simon Holmström (SH), Linnéa Johansson (LJ), Terese Flöjt (TF), Stefan Fransman (SF),
Jonas Holmström (JH), Karin Rosenberg-Brunila (KRB), Micke Larsson (sammankallande,
ML), Karolina Gottberg (koordinator, KG), Viveka Löndahl (VL), Runa Tufvesson (RT) och
Erica Scott (ES). Dessutom närvarade arbetsgruppens referensperson Katarina Fellman
(ÅSUB, KF).
Arbetsgruppens struktur och funktioner framgår i protokollets bilaga 1 nedan.

1. Inledning, bakgrund, nuläge, rådets förväntningar med mera
ML inledde med att önska alla varmt välkomna till arbetsgruppens första sammankomst.
ML redogjorde för att utvecklings- och hållbarhetsrådets ordförande Katrin Sjögren har
beslutat att utse arbetsgruppen och dess medlemmar.
ML redogjorde för att kick-offen på många sätt är en milstolpe i det samhällsgemensamma arbetet för ett hållbart och bärkraftigt Åland där vi strävar efter att
förverkliga visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”.
Visionen står i centrum för Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland, som
manifesterades i september 2016 och utgör ett samhällskontrakt som samhällets
sektorer gemensamt arbetat fram och ställt sig bakom (inom ramen för nätverket
bärkraft.ax).
Kick-offen markerar att vi nu går in i en fas med fördjupat fokus på implementeringen av
agendans vision och strategiska utvecklingsmål. Arbetsgruppen för koordinering och
rapportering är från och med kick-offen en väsentlig katalysator för implementeringen.
ML redogjorde för kick-offens syfte som är tredelat – (1) att arbetsgruppens medlemmar
lär känna varandra, (2) att grunden för arbetsgruppens arbetskultur skapas och (3) att
arbetsgruppen har en gemensam bild av gruppens fortsatta arbete på kort (6-12 mån)
respektive medellång sikt (ca 4 år).
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ML redogjorde för bakgrunden till skapandet av arbetsgruppen. Arbetsgruppen noterade
utvecklings- och hållbarhetsrådets framåtblick i Statusrapport 2 samt landskapsregeringens meddelande till lagtinget angående Statusrapport 2 (M6/2017-2018) till
kännedom.
Bilagor:

Utvecklings- och hållbarhetsrådets framåtblick i statusrapport 2 (s 4-5)
Landskapsregeringens meddelande till lagtinget (M 6/2017-2018)
Ppt-presentation – Kick-off arbetsgrupp för koordinering och rapportering

2. Arbetsgruppens uppdrag och arbetsformer
Arbetsgruppens uppdrag och tidshorisont löper fram emot år 2030.
Arbetsgruppens medlemmar presenterade sina respektive funktioner i arbetsgruppen,
tankar om sina respektive bidrag till gruppens arbete, förväntningar på gruppens arbete
samt sig själva.
ML introducerade ett utkast till arbetsgruppens uppdragsbeskrivning (se bilaga 2 nedan).
Arbetsgruppen diskuterade utkastet.
Arbetsgruppen diskuterade gruppens önskade arbetskultur. Arbetsgruppen avser
fortsätta diskussionen vid arbetsgruppens nästa möte.

3. Fysisk strukturutveckling
SF och KG konstaterade att samtliga sju strategiska utvecklingsmål har någon form av
koppling till samhällsbyggnad samt mark- och vattenresurser (se utvecklings- och
hållbarhetsagendan, kap 2, sid 10). SF och KG presenterade ett förslag till program för
fysisk strukturutveckling, som tagits fram på basen av underlagsrapporten ”Den fysiska
strukturen på Åland - Naturgivna förutsättningar, bebyggelse, infrastruktur, teknisk
försörjning och planeringsberedskap.” (2017). Arbetsgruppen diskuterade det
presenterade materialet.
Bilagor:

Förslag till program fysisk strukturutveckling 2030/51
Digital kortversion av programförslagets underlagsrapport (länk)
Ppt-presentation – Fysisk strukturutveckling
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4. Statistikens och ÅSUB:s roll i uppföljningen
KF presenterade ÅSUB:s verksamhet under rubriken ”Statistiken och ÅSUB som resurs i
utvecklings- och hållbarhetsrapporteringen”. KF informerade om alternativa vägar för
arbetsgruppens medlemmar att hitta rätt statistik till det fortsatta rapporteringsarbetet.
Utöver ÅSUB:s hemsida bistår gärna ÅSUB:s medarbetare. KF uppmanade
arbetsgruppens medlemmar att kontakta respektive kontaktperson/sakkunnig på ÅSUB
direkt. KF redogjorde för idéer och lärdomar gällande indikatorer för uppföljning.
KF redogjorde för nuläget i arbetet med framtagandet av en tillitsstudie för Åland.
Tillitsstudien presenteras i sin helhet vid ett seminarium den 12 november 2018 kl 13.00.
Studien har en direkt koppling till visionen och det andra strategiska utvecklingsmålet.
Tillitsstudien kom till på initiativ från utvecklings- och hållbarhetsrådet (se Statusrapport
1, kap 1) och dess framtagande finansieras av landskapsregeringen. KF bjöd in
arbetsgruppens medlemmar till seminariet den 12 november.
Bilaga:

Ppt-presentation - Statistiken och ÅSUB som resurs i rapporteringen

5. Färdplaner för de sju strategiska utvecklingsmålen
I utvecklings- och hållbarhetsrådets framåtblick i Statusrapport 2 (kap 1, sid 4-5) belyser
rådet behovet av långsiktiga färdplaner för uppnåendet av respektive strategiskt
utvecklingsmål. Färdplanerna förväntas samtidigt ta de andra strategiska
utvecklingsmålens respektive färdplaner i beaktande. Arbetsgruppen ansvarar för
framtagandet av färdplaner.
KG introducerade ett förslag till ”Guide till framtagande av färdplaner för de strategiska
utvecklingsmålen”. Som bilaga till guiden finns delmålen för de strategiska
utvecklingsmålen specificerade. Arbetsgruppen diskuterade förslaget.
Respektive huvudansvariga och bollplank (se bilaga 1 nedan) för de strategiska
utvecklingsmålen diskuterade kring förslaget till guide och det fortsatta arbetet internt i
mindre grupper.
Bilaga:

Förslag till ”Guide till framtagande av färdplaner för de strategiska
utvecklingsmålen (inklusive bilaga, bl a med specificering av delmål)
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6. Nästa steg
KG introducerade ett utkast till kapitelstruktur för utvecklings- och hållbarhetsagendans
kapitelstruktur. Arbetsgruppen diskuterade utkastet.
ML introducerade en övergripande tidslinje för perioden 2018-2022, se nedan:

Arbetsgruppen beslutade om planering för arbetsgruppens möten fram till april 2019:
•
•
•
•
•
Bilaga:

4 december kl 13-15 (informell lunch från kl 12)
15 januari kl 13-15 (informell lunch från kl 12)
5 mars kl 13-15 (informell lunch från kl 12)
25 april kl 13-15 (informell lunch från kl 12)
x juni kl 13-14 (datum beslutas senare, informell lunch från kl 12)
Utkast till kapitelstruktur för Statusrapport 3

Kick-offen avslutades kl 15.00.

4

bilaga 1 Arbetsgrupp för koordinering och rapportering

Mål 1 och 2

Huvudansvarig

Bollplank

Bengt Michelsson (LR)*/**
avdelningschef social- och miljöavd

Erika Boman (Högskolan på Åland)

Helena Flöjt-Josefsson (LR))*/**
Jocke Svensson (Folkhälsan på Åland)
specialsakkunnig integration/soc hållbarhet
Håkan Strömmer (LR)
ungdoms- och demokratisamordnare
Mål 3

Helena Blomqvist (LR)*
byråchef miljöbyrån

Lotta Nummelin (Östersjöfonden)

Mål 4

Helena Blomqvist (LR), se ovan mål 3

Simon Holmström (Ålands Natur & M)

Mål 5

Linnéa Johansson (LR)*
avdelningschef näringsavdelningen

Terese Flöjt (Mariehamns stad)

Mål 6

Stefan Fransman (LR)*
teknisk samhällsstrateg infrastrukturavd

Jonas Holmström (Ålands Natur & M)

Mål 7

Linnéa Johansson (LR), se ovan mål 5

Karin Rosenberg-B (hållbarhetslots)

Övergripande utvecklings- och hållbarhetsstrateg Micke Larsson (LR/sammankallande),
utvecklingskoordinator Karolina Gottberg (LR/koordinator/fysisk
strukturutveckling), kulturbyråchef Viveka Löndahl (LR)*, biträdande finanschef
Runa Tufvesson (LR)* och Erica Scott (rådgivare).
Referens-/resurspersoner
Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson
Avdelningschef finansavdelningen Conny Nyholm
Avdelningschef infrastrukturavdelningen Yvonne Österlund
Avdelningschef regeringskansliet Vivan Nikula
Avdelningschef utbildnings- och kulturavdelningen Rainer Juslin
Lagberedningschef Hans Selander
ÅSUB (Katarina Fellman)
Arbetsgrupper etableras vid behov för respektive strategiskt utvecklingsmål.
Övrigt * Ansvarar för återkoppling till respektive avdelning inom landskapsförvaltningen.
** Ordförande respektive sekreterare för ”Forum för social hållbarhetsutveckling”.
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bilaga 2 UTKAST – Arbetsgruppens uppdrag
Arbetsgruppens uppdrag är dels att koordinera implementeringen av utvecklings- och
hållbarhetsagendans sju strategiska utvecklingsmål och dels att ansvara för
rapporteringen av implementeringen.
Koordineringen av implementeringen genomförs genom att färdplaner för uppnåendet
av respektive strategiskt utvecklingsmål etableras (och revideras löpande vid behov)
samt att färdplanernas genomförande koordineras.
Rapporteringen av implementeringen genomförs dels genom att aktuell status
rapporteras löpande i digital form och dels genom framtagandet av ett utkast till årlig
statusrapport.
Arbetsgruppen utses av utvecklings- och hållbarhetsrådet.
Arbetsgruppen förväntas bland annat
- odla helhetsperspektiv
Uppnåendet av de strategiska utvecklingsmålen är inbördes beroende av varandra.
Arbetsgruppen förväntas säkerställa att implementeringen av respektive strategiskt
utvecklingsmål beaktar implementeringen av övriga sex strategiska utvecklingsmål.
- förstärka pågående insatser och tillföra mervärde
Inom ramen för ordinarie verksamheter i samtliga samhällssektorer pågår insatser som
direkt eller indirekt bidrar till implementeringen. Arbetsgruppen förväntas bidra till att
synergieffekter mellan dessa insatser uppstår.
Inom de strategiska utvecklingsmålen finns delmål där få eller ingen aktör verkar för
uppnåendet av delmålet. Arbetsgruppen tillför mervärde genom att identifiera dessa och
ta initiativ till åtgärder och projekt inom dessa områden.
- undvika dubbelarbete
Både genom att identifiera risker för att två eller flera aktörer gör liknande insatser
parallellt och genom att undvika att ta initiativ i områden där insatser redan initierats.
- löpande genomföra lagstiftningsanalys
Dels bör nu gällande lagstiftnings påverkan på möjligheterna att uppnå respektive
strategiskt utvecklingsmål analyseras och dels bör konsekvenserna av ny lagstiftning
analyseras.
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