Handlingsplan 2021- 2023
Regional överenskommelse om samverkan
mellan Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och civilsamhället
på regional nivå i Norrbotten

Inledning
Handlingsplanen ska förtydliga arbetet med den regionala överenskommelsen mellan parterna.
Den gemensamma viljan är att skapa goda förutsättningar för en långsiktig samverkan.
Nedan presenteras kortfattat vision, syfte och mål samt den värdegrund med sju principer som
överenskommelsen bygger på.

Vision
Tillsammans för ett livskraftigt Norrbotten.

Syfte
Överenskommelsen syftar till att skapa en mer formaliserad samverkan mellan Region Norrbotten,
Länsstyrelsen Norrbotten och civilsamhället på regional nivå i Norrbotten.

Mål
• Skapa en jämbördig dialog och gemensam viljeyttring för en stärkt samverkan mellan parterna.
• Stärka civilsamhället som sektor och de unika roller de idéburna organisationerna har i samhället.
• Förbättra och öka samarbetet genom att utveckla arbetssätt och stärka samspelet med
lokalsamhälle och omvärld.

Överenskommelsens värdegrund bygger på sju principer:
•
•
•
•
•
•
•

Självständighet och oberoende
Kvalitet
Långsiktighet
Dialog
Öppenhet
Mångfald
Innovation

För den som vill veta mer om varje princips betydelse och åtaganden finns en utförligare beskrivning av
dessa presenterade i sin helhet i den regionala överenskommelsens folder.

Läs mer om den regionala överenskommelsen här: www.samforma.se

Handlingsplan för 2021 - 2023
Handlingsplanen presenterar ett antal handlingar och aktiviteter inom olika utvecklingsområden.

Överenskommelseprocessen
En ledningsgrupp med jämn representation från parterna ska bildas under våren 2021. Den har det yttersta
ansvaret för överenskommelsens genomförande och uppföljning. Under 2021 ansvarar den för att en
aktivitetsplan tas fram utifrån antagen handlingsplan samt att resurser tillsätts och struktureras.
Ledningsgruppen träffas regelbundet under perioden 2021-2023 för att säkerställa kvaliteten i de aktiviteter
som genomförs. Den ska även se till att engagemang upprätthålls och att överenskommelsens syfte förankras.
2022 ska överenskommelsen förankras och följas upp i en bredare grupp.
2023 ska överenskommelsen följas upp och ses över. Den kan därefter behöva justeras.

Skapa, stärka dialog, mötesplatser
Under perioden ska dialog- och mötestillfällen skapas där parterna ska kunna träffas, öka sin kunskap och
lära känna varandra. Detta som ett sätt att stärka möjligheterna till samverkan mellan parterna.

Öka kunskap
Under perioden ska flera kunskapshöjande tillfällen erbjudas. Områden som ska tas upp är överenskommelsen, parternas olika verksamheter och förutsättningar, civilsamhällets olika roller samt möjliga sätt
att samverka på. Andra områden att fördjupa sig inom är de sju principerna och olika former av partnerskap.

Information, kommunikation
Under perioden ska överenskommelsen kommuniceras och information spridas om de aktiviteter som
sker inom ramen för denna.
Parterna inom överenskommelsen ska under perioden verka för att ta fram tillgänglig och öppen
information om sin verksamhet för att underlätta insyn och samverkan.
Parterna ska löpande delge varandra information om aktiviteter och händelser som kan skapa och
stärka samverkan. Parterna ska även bjuda in till dialog när det är lämpligt.

Intern förankring
Med början under våren 2021 och resten av perioden ska varje part utifrån sina förutsättningar implementera
överenskommelsen i sina egna verksamheter. Det gör man genom att informera om överenskommelsen,
aktivt delta i arbetet och följa dess intentioner.

Samverkansstruktur och arbetssätt
Under perioden ska parterna se över sina former för samverkan och hur de eventuellt behöver justeras eller
utvecklas. Målet är att underlätta och stärka samarbetet med övriga parter, med ökad delaktighet
och involvering.
Det kan exempelvis vara:
• Se över befintliga samverkansformer inom olika verksamhetsområden och intresseområden.
• Utveckla samverkan mellan parterna för att säkerställa dialog och medverkan i ett tidigt skede i olika
planerings- och utvecklingsarbeten.
• Utveckla kunskaper och verktyg för innovativ upphandling där civilsamhället kan ingå på ett naturligt sätt.
• Utveckla partnerskap och andra typer av nytänkande samverkansformer.
• Föra dialog kring olika stödformer, samt ersättningssystem för att stärka civilsamhällets deltagande
i samverkan.

Främja utveckling
Under perioden ska olika möjligheter till utveckling av samverkan utforskas genom att:
• Arbeta med olika teman för samverkan, exempelvis om samhällsförändringar, samhällsstörning
och kris, demokrati och Agenda 2030.
• Ta del av utvecklingen i civilsamhället och nya former för samhällsengagemang.
• Prova nya sätt för samverkan och dialog, exempelvis genom att använda ny teknik.
• Inhämta och sprida kunskap för stärkt samverkan genom att samspela med lokalsamhälle och omvärld.
Det kan ske genom deltagande i forum, nätverk, projekt samt via omvärldsbevakning.
• Våga tänka nytt.

