Workshop NNS verksamhetsplan; Förnyelse
NNS ska aktivt verka för och stödja förbundens förnyelsearbete på lokal-, regional
och nationell nivå.
NNS vice ordförande Anne-Marie Larsson inledde workshopen med en
sammanfattning av hur åtagandet kring NNS förnyelsearbete är formulerat i
verksamhetsplanen samt hur styrelsen arbetat med detta uppdrag. Gruppen fick
sedan diskutera innebörden av begreppet förnyelse och hur NNS bör arbeta med
detta åtagande.
I efterföljande samtal och diskussioner poängterades vikten av att NNS når ut till
samordningsförbunden och lyssnar in hur NNS kan stödja förbundens egna
förnyelseprocesser. NNS bör möjliggöra nytänkande och vara ett stöd för förbunden
i att våga tänka och testa nytt, tänja gränser och experimentera. Dialogen bör ske
genom t.ex. telefonmöten, seminarier, ordförandekonferenser mm. Processtöd till
medlemmarna är också ett konkret sätt att stödja lokal utveckling, liksom spridning
av framgångsrikt arbete genom t.ex. rapportserien och andra informationssatsningar.
Gruppen var överens om att NNS bör ses som en utvecklingsorganisation och där
uppdraget att arbeta för och skapa möjlighet till förnyelse är centralt.
Nedan listas några exempel på frågor och utvecklingsområden som medlemmarna
gärna ser att NNS arbetar med:
-Lyfta fram och sprida goda exempel på hur förbunden kan arbeta med olika
utvecklingsområden som t.ex. nya/utvidgade behovsgrupper, förebyggande arbete,
uppföljning- och utvärderingsfrågan samt hur förbunden kan arbeta
strukturpåverkande. Ytterligare utvecklingsområden innefattar medlemmarnas
uppdrag och roll i det lokala samordningsförbundet samt förbundens roll i
förhållande till ordinarie myndighets uppdrag.
-NNS har en viktig roll som omvärldsbevakare och stöd till de lokala förbunden i
deras omvärldskunskap. NNS ska bidra till ökat politisk engagemang för Finsam och
öka förbundens legitimitet där en kontinuerlig dialog med Departement och
beslutsfattare är central.
-Visa på styrkan att vara olika!
Konkreta medskick från gruppdiskussionen:
-

Expediera NNS styrelseprotokoll snabbare för att möjliggöra bättre dialog med
förbunden.
NNS behöver vara tydliga med vem som är mottagare av de aktiviteter som listas i
Verksamhetsplanen. Viktigt att synliggöra mottagare på strategisk nivå.
De mått som angetts för åtagandet ”Förnyelse” kan behöva ses över.
Hur arbetar NNS styrelse internt med förnyelse? Hur ofta byts styrelseledamöter ut?
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