Workshop 2 - Arbetssätt/ Processer
Styrelseledamot Kenneth Andersson & FC Maria Lindgren-Tuoma

Kenneth inledde med en kort presentation av vilken inriktning området Arbetssätt/processer
har i verksamhetsplanen med särskilt fokus på hur vi kan/bör arbeta för att medlemmarna ska
uppleva medlemskapet i NNS meningsfullt. Därefter vidtog en diskussion i mindre grupper kring tre
frågeställningar
-

Hur kan NNS vara ett samlat språkrör för samordningsförbunden?
På vilket sätt kan NNS samla in och sprida goda erfarenheter och kunskaper som utvecklats
inom förbunden?
NNS som stöd i arbetsgivarfrågor – vilket behov finns inom det området?

Exempel på vad som framkom i gruppdiskussionerna:
NNS får gärna ta rollen som gemensamt språkrör inom gemenasamma intresseområden där en
samlad kraft behövs (ex. på framgångsrik kraftsamling…. momsfrågan, FK OH-kostnader, skrivelsen
till SKL, hearing i riksdagen mm) Viktigt att också lyssna in vilka frågor förbunden behöver samlas
kring.
Ett viktigt område för upplevd delaktighet är kommunikation både från NNS ut till förbunden, men
också förbundens kanaler in till NNS. Ett förbättringsområde är särskild information och stöd till nya
förbund (nya medlemmar) NNS bör ta kontakt och även tydligt erbjuda besök när det arrangeras
nätverksträffar eller liknande.
Genom enkätfrågor ut till förbunden kan NNS få en bra bild över vad som upplevs angeläget och
önskvärt att NNS arbetar med – kan man göra det med viss regelbundenhet? Vart annat år?
När det gäller insamling och spridning av goda exempel har hemsidan och nyhetsbrev en viktig
funktion att fylla. Regelbundet påminna förbunden att lägga in i kunskapsbanken på hemsidan så
kan man ta kontakt med förbund som gör liknande insatser som man själv söker information eller
utbyte kring.
De gemensamma skrifterna som tagits fram är bra – fortsätt med det. Lika så att synliggöra
FINSAMs arbete i Almedalen.
För de förbund som är arbetsgivare så kan NNS fylla en viktig funktion som bidragande till stöd i
arbetsgivarfrågor, att ta upp området på konferenser och utskick. Även här kan en medlemsenkät ge
underlag kring vad som behövs. Exempel på en viktig och aktuell fråga är säkerhetsaspekten i
gemensamma insatser och delade lokaler.

