Arbetsgrupp för koordinering och rapportering
Arbetsgruppsmöte 7 maj 2020 kl. 13.00-14.15, Teams möte

Närvarande:
Bengt Michelsson (BM), Bodil Karlsson (BM), Conny Nyholm (CN), David Abrahamsson
(DA), Erica Scott (ES), Helena Blomqvist (HB), Karin Rosenberg-Brunila (KRB), Lotta
Nummelin (LN), Lotta Angergård (LA), Niklas Stenbäck (NS), Oscar Fogelberg (OF), Terese
Flöjt (TF), Viveka Löndahl (VL), Linnéa Johansson (LJ), Henrika Österlund (HÖ), Micke
Larsson (ML)
Förhinder: Erika Boman, Jonas Holmström och Stefan Fransman.

1. Mötets öppnande
ML öppnade mötet. Hälsade alla välkomna och redogjorde för utvecklings- och
hållbarhetsrådets tankar kring samhället och de rådande omständigheterna. Rådet
uttrycker enighet i vikten av att bibehålla fokus på de långsiktiga målen för det åländska
samhället, utvecklings- och hållbarhetsagendans sju strategiska utvecklingsmål.
Vidare informerade ML att Bärkraftmötet 2020 skjuts upp med förhoppningarna att
kunna ordna mötet efter sommaren.
LJ ville uppmärksamma arbetsgruppen på ungas arbetssituation och uttryckte stor oro
för alla under 25 år som riskerar att bli utan sommarjobb. Landskapsregeringen är redo
att göra insatser för att bidra till att så många som möjligt kan få ett sommarjobb. LJ
önskade att de i arbetsgruppen som har förslag på tillvägagångssätt kontaktar henne.
2. Godkännande av föregående mötesprotokoll (24.3.2020)
Protokollet från föregående möte godkändes.
3. Färdplaner
HÖ presenterade färdplansarbetet och arbetsgruppen förde en diskussion om
färdplanernas förankring. ML konstaterade att målens olika åtgärder måste vara
publicerade inför rådets möte den 20 maj.
4. Statusrapport 4
ML redogjorde för rådets tankar i nuläget kring statusrapport 4. Med anledning av
rådande omständigheter finns ett förslag om att det för framtagandet av statusrapporten
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tillsätts en arbetsgrupp bestående av rådsmedlemmar och ledande hållbarhetslots. Rådet
avser att behandlas förslag i maj. Huvudsekreteraren skulle fungera som rådgivare och
arbetsgruppen för koordinering och rapportering som sakkunniga. Statusrapportens
reviderade syfte skulle vara att beskriva förslag på åtgärder för att nå de långsiktiga
målen för det åländska samhället med utgångspunkt i färdplanerna och det förändrade
sociala och ekonomiska läge som covid-19 pandemin medför.
5. Förslag till delmål djur (till kännedom)
Ärendet bordläggs.
6. Övrigt
- Arbetsgruppens sammansättning
ML redogjorde för att det uppstår ett behov av att fundera över arbetsgruppens
sammansättning i och med att färdplanerna publiceras. Arbetet går då in i en ny fas med
fokus på implementering och genomförande av färdplanernas åtgärder. Arbetsgruppen
välkomnade att det ses över vilken sammansättning, vilka resurser och vilken kompetens
som behövs i arbetsgruppen.
-

Presentation av färdplaner till lagtingets gruppledare

Lagtingets gruppledare önskar en presentation av färdplanerna den 11.6 kl. 9-11.30 likt
den presentation som arbetsgruppen höll för rådet i november. Dialogen med lagtinget
välkomnades av arbetsgruppen.
7. Nästa möte
Nästa möte hålls på kallelse (efter diskussion om arbetsgruppens sammansättning).
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