Arbetsgrupp för koordinering och rapportering
Arbetsgruppsmöte 18 augusti 2020 kl. 13.00-15.00
Plats: Filmsalen, Ålands kulturhistoriska museum och Teams möte
Närvarande:
John Eriksson (JE), Stefan Fransman (SF), Conny Nyholm (CN), Helena Blomqvist (HB),
David Abrahamsson (DA), Erica Scott (ES), Karin Rosenberg-Brunila (KRB), Niklas Stenbäck
(NS), Bodil Karlsson (BK), Bengt Michelsson (BM), Micke Larsson (ML), Henrika Österlund
(HÖ), Oscar Fogelberg (OF), Linnéa Johansson (LJ), Marika Sundqvist-Karlsson (MSK)
Förhinder: Yvonne Österlund (YÖ)
1. Mötets öppnande
JE öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Ordförande poängterade att arbetet med
förverkligandet av de sju strategiska utvecklings- och hållbarhetsmålen nu går in i en ny
fas och att det därför har skett förändringar i arbetsgruppen. Mötet noterade att
utvecklings- och hållbarhetsrådet vid sin presskonferens den 16 juni meddelade att de
långsiktiga målen för det åländska samhället, de sju strategiska utvecklingsmålen, ligger
fast. Mötet antecknade rådets pressmeddelande till kännedom.
ML informerade om aktuella händelser i utvecklings- och hållbarhetsrådet,
idéutvecklingsgruppernas rapporter och Bärkraftsmötet den 1.10 kl.18. ML och KRB lyfte
det aktuella arbetet med Statusrapport 4. Mötet antecknade idéutvecklingsgruppernas
rapporter samt den preliminära innehållsstrukturen för statusrapport 4 till kännedom.
2. Godkännande av föregående mötesprotokoll (7.5.2020)
Protokollet från föregående möte godkändes. JE informerade om den dialog som nu förts
om djurs välmående och beställningen på formuleringar för att komplettera agendan.
3. Arbetsgruppens uppdrag och sammansättning
JE initierade en diskussion om arbetsgruppens uppdrag och poängterade dialog,
koordinering och undvikandet av dubbelarbete. JE lyfte också fram vikten av att arbetet
måste löpa på. Målens respektive huvudansvarig redogjorde för hur de hittills har jobbat
med målen och färdplanerna.
4. Undergrupper för respektive mål
”Arbetsgruppen bör beakta att en bred förankring av färdplaner i samhällets olika
sektorer fortsättningsvis är mycket viktigt. De huvudansvariga koordinatorerna
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ska därför i sin tur tillsätta underarbetsgrupper med bred representation för
respektive strategiskt utvecklingsmål.” (Dnr ÅLR 2020/4279)
• Målansvariga presenterar sina första utkast till underarbetsgrupper
Målansvariga redogjorde för sina tankar kring underarbetsgrupperna. Mötet
konstaterade att samarbetet, dialogen och tillitsperspektivet är viktigt.
Mötet beslutade att målansvariga listar samtliga kontaktpersoner per mål till nästa möte.
5. Implementering och uppföljning av färdplanernas åtgärder
Mötet diskuterade processer, relevant uppföljning och möjligheten att ta fram mallar
som skulle kunna användas i andra verksamheter. Beredningsgruppen för arbetsgruppen
träffas för att diskutera frågan vidare.
Målansvariga behöver utse ansvariga redigerare för färdplanerna på nätet. HÖ begär in
uppgifterna per e-post så att relevant utbildning kan ordnas.
6. Övrigt
Mötet lyfte frågan om kulturens roll i förverkligandet av agendan. Mötet konstaterade
att en bredare diskussion behövs.
7. Nästa möte
Mötet fastslog höstens möten:
•
•

Onsdag 14.10 kl. 13-15
Torsdag 10.12 kl. 13-15
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