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Den 12 juni möttes NNS arbetsutskott Socialdepartementets ledning.  
Från NNS deltog Kurt Kvarnström, Alf Svensson, Marie Litholm och Jonas 
Wells. De togs emot av Statssekreterare Anna Pettersson Westerberg och 
Peter Wollberg.

Under mötet avhandlades samordningsförbundens äskande för 2015, 
förslaget om fördelningsnycklar och ansatser för utvärdering av 
finansiell samordning. 

Ett mycket bra möte

– ”Ett mycket bra möte”, kommenterade Alf Svensson direkt efteråt 
på NNS Facebooksida. 

Underlaget med samordningsförbundens äskande inför 2015 är 
första gången departementet får ett underlag inför höstens budget
proposition. Likaså blev förbundens uttalade oro över bland annat 
beredningen och tidsplanen av fördelningsnycklar för den finansiella 
samordningen mottaget och bekräftat. 

Ansökan om projektmedel

NNS lämnade även in en ansökan om att arbeta fram mått till 
indikatorer för finansiell samordning till Socialdepartementet. Ett 
historiskt arbete som flera samordningsförbund, NNS och Nationella 
Rådet har arbetat fram tillsammans. 

Beslut om eventuell finansiering för detta kommer troligtvis i 
augusti.

Läs mer på NNS hemsida

På NNS webb finns dokument som rör artikelns innehåll.
Länk: www.nnsfinsam.se

NNS uppvaktade Socialdepartementet

Från vänster: Jonas Wells (NNS), Alf Svensson (NNS), 
Anna  Pettersson Westerberg (Socialdepartementet), 

Marie Litholm (NNS), Kurt Kvarnström (NNS).

Almedalen 
nästa!

Möt oss i Visby 
29 juni - 6 juli

Sedan flera år tillbaka sam
arbetar NNS med Nationella 
rådet och Samordningsför
bundet Finsam Gotland med 
att arrangera seminarier 
under Almedalsveckan i 
Visby.

Årets tema
Årets tema är: Rusta, Skapa, 
Samverka.

I år genomförs fem frukost
seminarier, två lunch semi  na
rier och ett offentligt möte.
Dessutom bemannas ett 
Finsamtält vid Hamnplan.
Programmet för veckan och 
mer om aktiviteterna finns på:

www.nnsfinsam.se

www.finsamgotland.se

Vi ses i Almedalen!
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Vårt mål är att vara språkrör 
för samt, i nätverksform, stödja 
och bidra till utveckling av 
samordningsförbunden.

Redaktion: jonas.wells@nnsfinsam.se
Redaktör: Jonas Wells, 070-638  06 17. 
Distribution: Ann Lundqvist, RAR Sörmland, 070-390 58 58
Ansvarig utgivare: Kurt Kvarnström, ordförande föreningen NNS
Marie Litholm, vice ordförande föreningen NNS 
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NNS har startat en blogg – Samordnings bloggen.

Ni är varmt välkomna till den nya kommunikations-
kanalen för utveckling och utbyte av idéer kring och 
för den finansiella samordningen. 

NNS tjänsteman Jonas Wells kommer att fungera 
som redaktör för Samordningsbloggen och han 
välkomnar fler skribenter, positivt skvaller, 
inspirerande berättelser och skarpa analyser.

Sök upp det första inlägget och lägg gärna bloggen 
som favorit i era webbläsare! 

Det finns en länk till Samordningsbloggen på
 www.nnsfinsam.se.

Webbadressen direkt till Samordningsbloggen är:

http://nnsfinsam.blogspot.se

Seminariet samlade represen  tan
ter från 18 sam ordnings för bund 
samt från Nationella Rådet, Social
styrelsen, För säkringskassan, 
Arbets  för medlingen, Örebro 
Uni versitet och Riksdagens forsk
nings och utvärderingssekretariat.

 Drygt 30 personer med lång 
erfarenhet och hög kompetens 
samlades kring idéer och tankar 
om gemensamma utvärderings
mo del ler. Ett gemensamt stöd 
utveck lades för att jobba fram mått 

Genombrott i utvärderingsfrågan

Dokument om seminariet finns på:
www.nnsfinsam.se

Den 11 juni arrangerade NNS och Inspektionen för  
socialförsäkringen (ISF) ett gemensamt seminarium med temat  
”Gemensamma utvärderingsmodeller för finansiell samordning”. 

till indikationer för finan siell 
samordning. 

En ansök an om projektmedel 
har lämnats in till Social depar 
tementet för ett projekt för fram
  tagning av mått för indikatorer 
inom den finansiella samord
ningen. Projektet föreslås att 
kallas ”Hur vet vi att det blir 
bättre?”. 

Mer information finns på
www.nnsfinsam.se

Årsmötet i april beslutade om en ambitiös verksam-
hetsplan och nu gäller det att fokusera och spänna 
bågen. I slutet av maj arrangerade därför NNS en 
pla  ne ringskonferens för styrelsen och dess tjänste-
mannaberedning.

Nya resurser har tillkommit NNS genom att en 
tjänsteman, med ett utvecklingsuppdrag, har knutits 
till styrelsen. 

Planeringskonferensen beslutade att NNS ska 
prioritera en tätare dialog med medlemmar och 
nationella aktörer. Nya ansatser har tagits i den 
långsiktiga finansieringsfrågan – och äntligen rör vi 
oss framåt för en gemensam utvärderingsmodell. 
Det blåser onekligen medvind för finansiell 
samordning!

Följ utvecklingen via hemsidan och Facebook.

NNS ökar kommunikationen

Kunskapsbanken innehåller 251 rapporter 
från projekt som samordningsförbunden 

genomfört. 

www.nnsfinsam.se
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