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NNS kan bli förening! 
NNS har möjlighet att gå från att vara ett 
nätverk till en förening. Detta genom att en 
befintlig förening, IFFK (Ideell förening för 
främjandet av kunskap om sociala försäkringar), 
ombildas till NNS. Ombildningen skulle även 
innebära att IFFK:s kapital på 2,2 mkr övertas av 
NNS som grundkapital.  
   Förslaget presenterades av Alf Svensson, 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland och 
även kassör i NNS, på medlemsmötet den 19 
november. Alf är även kassör för IFFK, som har 
sin grund i det tidigare Försäkringskasseför-
bundet. Efter förstatligandet av Försäkrings-
kassan 1995 har föreningens roll blivit att värna 
om samverkan mellan de olika välfärdssystemen 
och anordna seminarier.    
   De cirka 50 deltagarna på medlemsmötet var 
positivta till möjligheten IFFK erbjuder, och Alf 
fick i uppdrag att fortsätta diskussionen med 
dess styrelse om hur en ombildning skulle 
kunna genomföras.  
   Som förening skulle NNS få en fastare orga-
nisationsform och bl.a. kunna ta ut en avgift från 
medlemmarna. Detta möjliggör i sin tur att NNS 
kan genomföra fler aktiviteter och fungera som 
ett bättre stöd för medlemmarna. En avgift gör 
det också möjligt för mindre förbund, som idag 
inte anser sig ha råd att delta i styrelsearbetet, att 
göra det; kostnaderna täcks i så fall av NNS.  
   Alf presenterade ett förslag till budget och 
medlemsavgifter. Avgiften skulle utgöra 2 
promille av respektive medlems totala års-
budget. Detta skulle ge NNS en årlig budget på 
cirka 700 000 kr.  

 
 
 

 
Karl-Henrik Nanning, blickade framåt. T.v. NNS 
vice ordf. Marie Litholm som var moderator.  

 
Det är nu meningen att NNS medlemmar 
diskuterar förslaget på hemmaplan. Förhopp-
ningen är att ett beslut kan tas på det medlems-
möte som planeras i slutet av 2011.  
   Bildandet av en förening med möjlighet att ta 
ut en medlemsavgift har diskuterats sedan NNS 
bildandes hösten 2009. 
 

Utskott lyfte fram Finsam… 

Solveig Zander (C), socialförsäkringsutskottet, 
inledde mötet med flera viktiga konstateranden:  
   • Minskningen av antalet sjukskrivna minskar 
inte behovet av samverkan. De som finns kvar 
har ett omfattande behov av stöd. 
   • Samverkan ska utgå från lokala behov. Det 
är helt rimligt att förbunden arbetar på olika sätt 
och med olika målgrupper. 
   • Regeringen fördelar medel mellan olika 
samverkansformer – Försäkringskassan fördelar 
medel till förbunden. 
   • 2011 vill regeringen fokusera på unga med 
aktivitetsersättning och sådana som är på väg att 
få sådan. Vad kan göras för att stödja dem?  
   Solveig avslutade med att betona behovet av 
en långsiktig finansiering av Finsam. Detta för 
att skapa gynnsamma förutsättningar för en 
fortsatt positiv utveckling, ”då Finsam bidrar till 

det lägre ohälsotalet”. 

 

NNS ändamål är att vara språkrör 

för samt stödja och utveckla 

samordningsförbund. 

 



… och Nationella Rådet 

välkomnade samarbete 

Detta var första gången NNS samlades ”på egen 
hand”, utan att det skedde i anslutning till en 
konferens anordnad av Nationella rådet.    
   Ingrid Wangerud, Försäkringskassans 
representant i arbetsgruppen för Nationella 
Rådet, välkomnade i ett ”överrasknings-
anförande” samarbetet med NNS. Hon anser 
även att det är viktigt att definiera vilka 
områden NNS respektive Nationella Rådet ska 
arbeta med. Hon betonade att det finns en 
positiv vilja från Nordiska Rådet att gemensamt 
jobba för en fortsatt utveckling av Finsam. 
 

Arbetsgrupperna har gått framåt! 
Här följer ett kort referat av de resultat som 
några av NNS arbetsgrupper kommit fram till, 
och som presenterades vid mötet.  
   • Kommunikationsstrategi: Ritva Widgren, 
Östra Södertörn, beskrev behovet av 
kommunikationsinsatser för NNS. En 
arbetsgrupp har gjort en sammanställning, som 
kommer att presenteras för NNS styrelse i 
december. Här konstateras bl.a. behovet av att  
   - finna en form för insamling av material, goda 
exempel och nyheter 
   - finna former för att säkra en professionell 
kvalitet i NNS kommunikationsarbete 
   - vidareutveckla befintliga interna kanaler, 
inklusive ett internt debattforum 
   - utveckla kommunikationen kring samman-
lagda resultat och goda exempel, för att göra 
NNS betydelse synlig    
   - lägga grunden till en effektiv strategisk 
påverkan av nyckelpersoner; när det gäller detta 
område är målet att kommunikationen ska bidra 
till att säkerställa den långsiktiga finansieringen.  
  
  

• Finsam år 2015: Karl-Henrik Nanning, Upp-
sala, lyfte fram flera viktiga och svåra frågor: 
   - Behovet av samverkan; varför finns vi? Vad 
gör vi? För vem gör vi det och hur gör vi det? 
Förbundens mål bör vara att bli bättre på att 
analysera dessa tre områden, och att genomföra 
uppdragen i en ännu bättre omfattning.  
   - Målet med samverkan. Förbunden bör sträva 
after att utgöra den naturliga partnern i 
samverkansfrågor. Vi ska ha en fast och tydlig 
struktur utan att bli ett femte stuprör, och ska 
sträva efter att myndigheter och medborgare har 
en stark tilltro till oss.  
   Vidare lyfte Karl-Henrik behovet av 
legitimitet, förtroende, professionalitet och 
struktur. Även ansvarsfördelningen mellan 
Nationella Rådet och dess arbetsgrupp, NNS 
styrelse och dess tjänstemannagrupp samt 
medlemmarnas diskuterades.   
   • Tjänstemännens arbetsvillkor: Jasmina 
Kicara-Baruciya, Landskrona-Svalöv, m.fl., har 
gjort en enkät om tjänstemännens arbetsvillkor, 
som visat sig variera avsevärt vad gäller 
tjänsternas omfattning och anställningformen.  
   • Verksamhetsberättelser: Flera tjänstemän 
från förbunden har tillsammans med PwC 
genomfört en studie av 32 verksamhets-
berättelser. En reflektion är att det som oftast 
redovisas är de aktiviteter som medlemmarna 
genomför med finansiering från förbunden. Mer 
sällan redovisas insatser och resultat av sam-
verkansfrämjande insatser.  
   Grupperna Försörjningsmåttet, Utvärdering 

med ISF och Förtruppen i systemiskt tänkande 
beskrev sitt arbete.  

 
►►Power-Points från alla redo-

visningar finns på hemsidan! 
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