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Virksomhedsplanen tager udgangspunkt i arbejdsgruppens ”arbejdsbeskrivelse”. Virksomhedsplanen er en 
konkretisering af arbejdsbeskrivelsen. Den viser også aktiviteternes tidsmæssige forløb. 
 

Arbejdsgruppens målsætninger  
Arbejdsgruppen har som målsætning at gennemføre nedenstående initiativer og aktiviteter inden for de 
angivne datoer.   
 
Nedenfor beskrives også hvilke verdensmål, herunder delmål, arbejdsgruppen har kortlagt som særligt 
relevante for gruppens aktiviteter og målsætninger.  
 
 

 Aktiviteter  
og 

verdensmål/delmål*  
 

Hvordan vil gruppen arbejde 
med aktiviteterne og med 

 verdensmålene? ** 

Status*** 
 

2020 
(1/11-2020) 

• Konkretisering av 
arbetgruppens 
uppdrag 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• FN-mål 9 med 
särskilt fokus på 
delmål 9.1 och 
9.4 
 
 
 
 
 

• Gruppens 
viktigaste 

• Konkretisering sker 
genom  skypemöten där 
gruppen gemensamt 
kommer överens om mål 
och genomförande av 
uppdraget 
 
 

• Vi har gett respektive 
gruppmedlem att 
inkomma med förslag till 
konkretisering och 
genomförande av 
uppdraget. 

 
 

• Arbetetsgruppens arbete 
påverkar samtliga av NVF 
utpekade FN-mål.  
Arbetsgruppen väljer att 
redovisa mot Mål 9 enligt 
uppdraget. 
 
 
 

• 2 skypemöten 
genomförda med 
arbetsgruppen. Möte 1 
med fokus på 
presentation av 
deltagre samt 
genomgång av 
uppdraget och möte 2 
konkretisering av 
uppdraget med inspel 
från samtliga 
medlemmar. 
 

• Arbetsgruppen har 
enats om att fokusera 
mot väg- och 
vattenbyggnad. 

 
 
 
 

 

• Gruppen har enats om 
att arbeta med att ta in 
synpunkter och 



uppdrag: Att hitta 
former för att öka 
attraktiviteten till 
branschen 

• Gruppen kommer 
inhämta kunskap och 
erfarenheter från 
respektive lands arbete 
med att skapa en 
attraktiv karriärväg inom 
branschen. 

 

erfarenheter från 
rekryterare samt 
studenter.  

Våren/sommaren 
2021 

• Workshop • Gruppen planerar för att 
genomföra en workshop i 
någon form. 

• Beroende på covi-19-
utvecklingen har 
workshopen 
senarelagts vilket 
Förbundsstyrelsen 
godkänt. 
Arbetsgruppen har 
genomfört en 
undersökning hur 
aktörerna i branschen 
ser på framtida 
rekryteringsbehov och 
rekryteringsmöjligheter. 
Resultatet av 
undersökningen 
kommer att utgöra 
underlag för den 
kommande 
workshopen.  

Hösten 2021 
 

• Workshop   • Planering av workshop •  

2022 
(30/6-2022) 

• Workshop 
 
 

• Slutrapportering 
till 
förbundsstyrelsen   

• Genomförande av 
workshop 
 

• Arbetsgruppen summerar 
resultatet från planerad 
workshop i form av 
rekommendationer 
kopplat till aktiviter för 
att göra branschen mer 
attraktiv. 

•  

Forår 
/sommer 2024 

• Ej aktuellt •  •  

* Her nævnes de aktiviteter og målsætninger gruppen vil arbejde med i løbet af perioden. Her nævnes også de FN 
verdensmål/delmål, som gruppen vil arbejde med i perioden. 
 
** Her beskrives hvordan, arbejdsgruppen konkret vil arbejde med deres målsætninger og aktiviteter. Det nævnes også, hvordan 
gruppen helt konkret vil arbejde med de relevante verdensmål  
 
*** Her beskrives det hvor langt arbejdsgruppen er nået i realiseringen, og hvilke aktiviteter der har understøttet det. 

 


