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NÄTVERKET:s verksamhet 2019 
I det följande beskrivs NÄTVERKET:s verksamhet 2019 utifrån tre nivåer: prioriterade fokusområden, 
insatsområden och löpande arbete. Särskilt prioriterade sakfrågor som ska vara återkommande i 
NÄTVERKET:s aktiviteter under året återfinns först i dokumentet. Text i blått fokuserar på 
utvecklingsplanen för Överenskommelsen Skåne. Insatser som bidrar till dess genomförande förtydligas 
också i blått 
 
Överenskommelsen Skånes utvecklingsplan 2019 
Lärande och forskning 

• Utveckla nationell och internationell omvärldsanalys genom kunskapande och nätverkande 

• Initiera, utveckla lärande och ta del av forskning om sektoröverskridande samverkan samt sprida 
och implementera resultat 

• Belysa den idéburna sektorns roll och betydelse samt det sociala kapitalets betydelse för 
samhälls- och näringslivsutvecklingen 

• Initiera utvärderingsinsatser utifrån den europeiska koden och medverka till att mätindikatorer 
för samhällsutvecklingen utvecklas och implementeras. 

 
 
Prioriterade sakfrågor 
Under 2019 ska följande tre frågor lyftas fram särskilt i NÄTVERKET:s olika aktiviteter.  
 

• Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) 

• Överenskommelser 

• Agenda 2030 och mål 17, om partnerskap och samverkan 
 
Verksamhet 
Prioriterade fokusområden 
Följande är NÄTVERKET:s prioriterade fokusområden för 2019 i vilka stora delar av NÄTVERKET:s kansli 
och styrelse engageras.  

 

• Säkra NÄTVERKET:s roll i regionala överenskommelser (RÖK) och Partnerskap Skåne 

• Överenskommelsen Skånes förankring och utveckling 

• Kunskapsstöd för samverkan – IOP och idéburen upphandling  
 
Alla tre områden fokuserar på att stärka och säkra infrastrukturen för den idéburna sektorn, för att 
fortsatt utveckla kunskap, stötta och utvärdera samverkan och belysa sektorns roll i 
samhällsutvecklingen.  
 
Insatser 
Följande insats utgör de huvudsakliga områden som NÄTVERKET kommer att genomföra eller delta i 
under året.  
 

• Regionalt forum  
o Tema: Partnerskap kopplat till Agenda 2030 
o Genom att förlägga RF till Högskolan Kristianstad stärker vi vår samverkan med Skånes 

lärosäten 
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• Krisberedskap  
o Inleda dialoger med offentliga aktörer kring idéburen sektors roll vid samhällskriser 
o Detta har prioriterats av ÖS styrgrupp som ett fokus för 2019, belyser sektorns viktiga 

roll i samhällsutvecklingen.   
 

• Långsiktigt verksamhetsstöd  
o Lyfta frågor om långsiktigt verksamhetsstöd i relevanta forum 

 

• Slutföra och sprida Idépedia och idéburna lokaler  
o Utforma strategi och genomföra spridning 
o Kunskapsutveckling kring idéburen sektor, belyser sektorns roll  

 

• RÖK-beredning och RÖK-styrgrupp  
o Genomföra åtaganden enligt handlingsplan 
o Säkra idéburna värden i ny RÖK-struktur 
o RÖK utgör en tvärsektoriell samverkansstruktur för nyanländas etablering. Lärosäten 

Syd finns representerad i RÖK. Belyser idéburen sektors roll i samhällsutvecklingen. 
Initierar, utvecklar lärande och forskning samt initierar utvärderingsinsatser 

 

• Agenda 2030  
o Delta i utvecklandet av en regional Agenda 2030-plattform  

 

• Erfarenhetsutbyte med lokala ÖK  
o Bjuda in till erfarenhets- och kunskapsutbyte 

 

• Famna Syd  
o Bygga relationer och en hållbar samverkansstruktur i uppbyggnaden av Famna Syd 
o Arbetet handlar i stor utsträckning om kunskapsutveckling kring idéburna 

välfärdsaktörer och idéburen upphandling.  
 

• Delta i nationella utredningen om Idéburna aktörer i välfärden  
o Delta i referensgruppsarbete  
o Bevaka frågan ur ett regionalt perspektiv 
o Utvecklar både nationell och internationell omvärldsanalys genom kunskapande och 

nätverkande.  
 

• Nationell kartläggning av stöd till överenskommelser  
o Färdigställa kartläggningsarbetet 
o Utvecklar lärandet och tar del av forskning om sektorsövergripande samverkan, samt 

sprider och implementerat resultat. Fungerar också som en utvärdering av 
samverkansformer.  
 

• Samverkan med akademin  
o Akademiträffar 
o Medverkan i referensgruppsarbete, Malmö Universitet 
o Utveckla relevanta forum för samverkan 
o Milsa 
o Fokuserar helt på lärande och forskning 
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Löpande arbete 
Löpande arbete som utförs varje år.  
 

• Organisationsstöd  
Styrelsearbete, årsmöte, ekonomi etc. 
 

• Medlemskommunikation  
Hålla kontakt med medlemsorganisationer och stötta medlemsorganisationers initiativ 

o Uppdatera hemsida 
o Mer uppsökande arbete 
o Nå nya potentiella MO 

 

• Partnerskap Skåne  
o Löpande arbete inom Partnerskap Skåne, ordinarie processledning NAD 
o Utvärdering NAD 

 

• Överenskommelsen Skåne  
o Genomföra åtaganden enl. utvecklingsplan 

 

• Påverkans- och kommunikationsarbete  
o Påverkansarbete kopplat till prioriterade områden 
 

 
 
 
 


