8 december 2011

Nätverket Uppdrag Hälsa
Regelverk
Nätverket Uppdrag Hälsa är ett nätverk för tjänstemän i landsting och regioner som utvecklar
styrningen av hälso- och sjukvård samt vård och omsorg ur ett befolknings- och
behovsperspektiv. Nätverket samverkar med Nätverket Hälsa och Demokrati som vänder sig
till förtroendevalda.
Syfte & mål
Syftet med nätverket är att, inom ramen för vår vision och våra strategiska områden erbjuda en
arena där medlemmarna träffas, byter erfarenheter och utvecklar kontakter. Detta sker genom
nätverksträffar, temaseminarier, utbildningar och utvecklingsarbeten tillsammans med våra
medlemmar eller våra samarbetspartners.
Målet är att förmedla den kunskap som byggs upp genom utveckling, utbildning och
kompetensutveckling i nätverket och få genomslag i det praktiska arbetet i medlemslandstingen.
Nätverket Uppdrag Hälsa, som är den del av det Nationella Nätverket som vänder sig till
tjänstemän, samverkar med Nätverket Hälsa Demokrati som vänder sig till förtroendevalda.
Medlemskap

Nätverket Uppdrag Hälsa är öppet för landsting och regioner som önskar bidra till
utveckling och välfärd i enlighet med nätverkets syfte och mål. Medlem som ansöker om
medlemskap ska betala av ägarmötet fastställd medlemsavgift.
Ett medlemskap omfattar båda Nätverken, Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa. Formellt
beslut om landstings/regions medlemskap samt medlemsavgifter sker på ägargruppens möte i
Nätverket Uppdrag Hälsa.
Medlemsavgift utgår för helt eller halvt år (halv avgift för medlemskap efter den 1 augusti första
året). Medlemsavgifter faktureras en gång per år (under våren). Utträde ur Nätverket ska
meddelas Nätverket skriftligen senast den 30 september året innan utträde.
Kommuner och kommunalförbund kan söka adjungerat medlemskap.
Nätverkets organisation
Nätverkets organisation består av ägargrupp, nätverksgrupp, arbetsutskott, koordinatorfunktion
samt valberedning.
Ägargrupp
Ägargruppen är Nätverkets beslutande nivå och består av utsedda representanter för ordinarie
medlemmar. Varje medlem (landsting, region) utser en representant samt ersättare ur
nätverksgruppen att företräda sig vid ägargruppens möten. Stockholm, Skåne och Västra
Götaland utser två representanter samt ersättare. Namn på representant meddelas Nätverkets
koordinator i samband med ansökan om medlemskap. Namnförändringar meddelas fortlöpande
till koordinatorn. Ägargruppen träffas i anslutning till nätverksgruppens möten.
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Adjungerade medlemmar har rätt till deltagande med en representant, som har rätt att yttra sig
och att lägga förslag vid ägargruppens möten men saknar beslutanderätt.
Ägargruppen ansvarar för att såväl löpande som strategiska frågor behandlas, t ex:







Fastställa handlingsplan, regelverk samt verksamhetsberättelse.
Fastställa medlemsavgift.
Fastställa budget för kommande kalenderår.
Val av ordförande och medlemmar i nätverkets arbetsutskott.
Val av granskare.
Val av valberedning.

Nätverksgrupp
I Nätverksgruppen kan fler deltagare än representanterna från ägargruppen ingå. Nätverkets
samarbetspartners kan erbjudas stående representation i nätverksgruppen.
Gruppen uppgift är att arbeta praktiskt med Nätverkets frågor utifrån fastställt
handlingsprogram:




Bidra till att erfarenhetsutbyte sker mellan medlemmarna kring Nätverkens strategiska
områden genom kunskapsutveckling, spridning av metoder och arbetssätt.
Understödja aktuella aktivitetsområden inom Nätverket, inom ramen för handlingsprogram
eller genom att initiera och bilda andra undergrupper som bedöms angelägna.
Ge förslag till nya utvecklingsområden utifrån de behov som definieras på ”hemmaplan”
hos respektive medlem.

Ordförande
Vid årsmötet väljs ordförande för två år i taget. I ordförandens uppdrag ingår uppgifterna som
beskrivs under arbetsutskottet. Utöver detta har ordföranden i uppdrag att:




Ha chefsansvar för koordinatorn och därmed beslutsattestera kostnader som berör
koordinatorn.
Löpande följa upp Nätverkets ekonomi och beslutande verksamhet.
Vara ordförande vid ägarmöten och möten med nätverksgruppen och arbetsutskottet.

Arbetsutskott
Nätverkets beredande organ, arbetsutskottet, sammanträder minst fyra gånger per år. Antalet
ledamöter uppgår till minst fem och högst nio och väljs på två år. För att möjliggöra både
kontinuitet och rotation väljs inte hela arbetsutskottet vid samma tillfälle.
I arbetsutskottets uppgifter ingår att:

Verkställa ägargruppens och nätverksgruppens beslut.

Bereda frågor till ägargruppen och nätverksgruppen.

Företräda Nätverket i olika sammanhang.
Koordinatorfunktion
Koordinatorn samordnar det löpande arbetet. Detta innebär bland annat att:







Planera och genomföra nätverksträffar, utbildningar och temaseminarier.
Delta i planering och genomförande av nätverkskonferensen.
Stödja, utveckla och samordna Nätverkens beslutade aktivitetsområden.
Vara samordnande mellan Nätverket för förtroendevalda och Nätverket för tjänstemän.
På olika sätt stödja och vara ett bollplank till medlemmarna.
Hantera Nätverkens löpande ekonomi.

www.natverken.se

2 (4)





Vara ägarmötets, nätverksgruppens och arbetsutskottets sekreterare.
Ansvara för hemsidan (www.natverken.se), nyhetsbrev samt övrig information.
Skapa och ha regelbunden kontakt med Nätverkens samarbetspartners.

Ägargruppen utser koordinator. Koordinatorfunktionen är närmast underställd Nätverkets
ordförande.
Valberedning
Valberedningen består av en sammankallande och två övriga ledamöter och har till uppgift att
förbereda valen vid årsmötet efter medlemmarnas nominering av kandidater. Mandattiden är ett
år.
Nätverkets ekonomi
Nätverket finansieras genom medlemsavgifter från medlemmarna. Nätverkets löpande ekonomi
sköts av koordinatorfunktionen med ansvar mot Nätverkets ordförande.
Nätverkets ekonomiska förvaltning sköts genom att ett samarbetsavtal upprättas med någon av
medlemmarna. Det regelverk för ekonomi, redovisning och internkontroll, attest och
utanordning, som gäller hos värdmedlemmen tillämpas. Avsteg från värdmedlemmens
bestämmelser kan göras efter särskilt beslut i arbetsutskottet
Nätverkets ekonomi granskas av värdmedlemmens revisorer. Därutöver utses särskilda
granskare från medlemmarna för intern granskning avseende ändamålsenligheten. Granskarna
lämnar rapport till ägargruppens möte.
Nätverkets upplösning
Upplösning av Nätverket kräver att minst två tredjedelar av ordinarie medlemmarna vid två på
varandra följande möten med ägargruppen beslutar så. Vid upplösning ska Nätverkets tillgångar
– eller underskott – fördelas proportionellt med utgångspunkt i nätverksmedlemmarnas andel i
Nätverket efter medlemsavgiftsstorlek.

Beslutad 8 december 2011 vid Nätverket Uppdrag Hälsas års- och ägarmöte.

Ralph Harlid
ordförande
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Nätverkens mötesformer
Utöver nätverksgruppsträffar, möten med ägargruppen (Nätverket Uppdrag Hälsa) och
arbetsutskottsmöten så hålls även temaseminarier ett par gånger per år.

Nätverket
Hälsa och Demokrati

Nätverksgruppsmöten

Arbetsutskottsmöten

Gemensamma temaseminarier

Nätverksgruppsmöten
Nätverket
Uppdrag Hälsa
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Ägargruppsmöten

Arbetsutskottsmöten
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