Arbetsgruppen för koordinering och rapportering
Mötesprotokoll arbetsgruppsmöte den 10 december 2020 kl. 13.00-15.00
Plats: Teams-möte
Närvarande:
John Eriksson (JE), Micke Larsson (ML), Erica Scott (ES), Linnéa Johansson (LJ), Marika SundqvistKarlsson (MSK), David Abrahamsson (DA), Helena Blomqvist (HB), Bodil Karlsson (BK), Bengt
Michelsson (BM), Oscar Fogelberg (OF), Irene Blomqvist (IB), Henrika Österlund (HÖ), Niklas
Stenbäck (NS), Stefan Fransman (SF), Runa Tufvesson (RT) – ersättare för Conny Nyholm, Sofia
Enholm (SE), Lotta Nummelin (LN), Jonas Karlsson - ÅSUB (JK)
Förhinder: Yvonne Österlund, Victoria Sundberg

1. Mötets öppnande och godkännande av föregående mötesprotokoll, 14 oktober 2020
JE öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Föregående mötesprotokoll godkändes.
2. Delmål och huvudindikatorer
I enlighet med informationen vid arbetsgruppens föregående möte finns det möjlighet för
justeringar av delmålen för respektive strategiskt utvecklingsmål. Utvecklings- och
hållbarhetsrådet behandlar eventuella förslag vid sitt ordinarie möte den 8 januari.
Mot bakgrund av att utvecklings- och hållbarhetsrådet önskar att en översyn görs av
indikatorerna för de strategiska utvecklingsmålen kommer det att definieras max tre
huvudindikatorer för respektive strategiskt utvecklingsmål. HÖ samordnar dialogen och bereder
förslaget till huvudindikatorer inför rådets nästa ordinarie möte den 8 januari.
Mål 2, 4, 5 och 7 har meddelat att de avser revidera delmålen. Mötet diskuterade indikatorerna
och målen lämnar in sina förslag samtidigt med delmålsförslagen. Förslagen lämnas in till HÖ
tisdagen den 15.12.
3. Löpande publicering av aktuella indikatordata på bärkraft.ax
Aktuella indikatordata ska publiceras löpande på bärkraft.ax från och med första kvartalet 2021.
HÖ presenterade planeringen och konceptet av arbetet.
4. Uppdatering av färdplansåtgärderna på bärkraft.ax
Färdplansåtgärderna på bärkraft.ax ska uppdateras två gånger per år (juni respektive december).
HÖ presenterar hur uppdateringen sker.
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Arbetet med uppdateringarna har kommit igång. Mötet diskuterade huruvida åtgärderna på
nätet borde ha kontaktuppgifter till respektive ansvarig. Beredningsgruppen funderar på frågan.
Mötet diskuterade definitionerna på statusarna ”Inte påbörjad”, ”Under arbete” och
”Genomförd”. Hittills har målen gjort sina egna tolkningar men en gemensam linje behövs.
Definition av statusarna:
”Inte påbörjad” – Åtgärden har identifierats men en omfattande planering eller budgetering för
åtgärden har ännu inte genomförts.
”Under arbete” – Åtgärden har påbörjats och budgetmedel finns.
”Genomförd” – Åtgärden anses vara implementerad eller avslutad
5. Nulägesgenomgång – implementering av färdplansåtgärder
Processledarna hade på förhand fyllt i en nulägesenkät och fått ta del av sammanställningen.
Målen redogjorde sedan för nuläget och sina tankar kring indikatorerna och delmålen.
Ordförande konstaterade att arbetet går framåt trots utmaningar med bland annat pandemin.
Bilaga: Sammanställning av målens svar i nulägesenkäten
6. Övrigt, till kännedom:
ML redogjorde för aktuell information i bärkraftnätverket:
•
•

•

Bärkraft(mötet) 2021 – Åland 100 Edition och ”smygpremiär” för jubileumsåret
arrangeras den 8 juni på Alandica (hybrid, eftermiddag och kväll)
Medaktörsforumet utökas och dess koppling till utvecklings- och hållbarhetsrådet samt
arbetsgruppen för koordinering och rapportering stärks under 2021. Nästa
medaktörsforum arrangeras den 26 mars kl 9.00-11.30. Arbetsgruppens medlemmar
förväntas delta.
ReGeneration-veckan 2021 (28 aug-1 sep), internationell mötesplats för
intergenerationell dialog angående genomförandet av Agenda 2030

JE redogjorde för att ”landskapsförordningen om landskapsregeringens allmänna förvaltning” har
justerats och att detta innebär att det tydliggjorts att regeringskansliet ansvarar för ”strategisk
samhällsutveckling” och att finansavdelningen ansvarar för ”uppföljning av strategisk
samhällsutveckling”. Utvecklings- och hållbarhetsagendan, dess vision och strategiska
utvecklingsmål utgör styrdokument för landskapets strategiska samhällsutvecklingsarbete.
7. Nästa möte, förslag: 19 februari kl 9-11
Föreslås att arbetsgruppen håller fyra ordinarie möten under 2021 (februari, maj, augusti och
november). Nästa möte hålls fredagen den 19 februari kl. 9-11.
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