SAMVERKANSAVTAL

Dnr: LK/121051

Mellan Landstinget i Värmland (LIV), genom

Landstinget i Värmland
651 82 KARLSTAD
Organisationsnr: 232100-0156

och Handikappförbundens Samarbetsorgan
i Värmlands län – Handikappförbunden Värmland

Handikappförbunden Värmland
Värmlands län
S Kyrkogatan 11
652 24 KARLSTAD
Organisationsnr: 873200-6526
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Syfte

Avtalet syftar till att reglera landstingets skyldighet att samverka med
Handikappförbunden Värmland som en följd av Hälso- och sjukvårdslagen,
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
I HSL, § 8 anges ”I planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården
skall landstinget samverka med samhällsorgan, organisationer och privata
vårdgivare.”
I FN-konventionen, artikel 4, allmänna åtaganden, punkt 3 står ”I utformning
och genomförande av lagstiftning och riktlinjer för att genomföra denna konvention och i andra beslutsfattande processer angående frågor som berör personer med funktionsnedsättning ska konventionsstaterna nära samråda med
och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning, däribland barn med
funktionsnedsättning, genom organisationer som företräder dem”.
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Avtalsperiod

Avtalet gäller från 2012-09-01 och löper tills någon av parterna initierar
en förändring. Avtalet utvärderas och revideras på det sätt parterna
överenskommer.
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Samverkansfrågor

Exempel på samverkansfrågor av övergripande och principiell natur är;
strukturfrågor, långsiktigt förebyggande arbete, budget, avgifter, remissregler, riktlinjer för hjälpmedelshantering, brukarinflytande och
brukarmedverkan, tillgänglighet, etikfrågor och habiliterings- och
rehabiliteringsfrågor och liknande frågor som kan vara av vikt för
personer med funktionsnedsättning.
För landstinget innebär samverkan inom hälso- och sjukvården och övrig
landstingsverksamhet att den särskilda sakkunskap och erfarenhet som finns
inom handikapporganisationerna ska användas i planering och utveckling av
verksamheten.
Samrådet med Handikapporganisationerna är en väsentlig och integrerad del
av landstingets ärende- och beslutsprocess som behandlats av
landstingsstyrelsen den 12 december 2011 (§ 226, LK/111800).
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Samverkansform Parterna samverkar inom ramen för Landstingets handikappsråd som är
ett övergripande samverkansorgan mellan landstinget och Handikappförbunden. Rådet är knutet till landstingsstyrelsen med uppgift att skapa dialog och
samverkan mellan den politiska ledningen och förtroendevalda i handikapprörelsen genom Handikappförbunden Värmland.
Landstinget representeras av den politiska ledningen via landstingsstyrelsens
ordförande och ytterligare fyra (4) ledamöter samt två (2) ersättare. Landstingsdirektören deltar i tjänsten. Som sekreterare ingår landstingets Handikappkonsulent.
Handikappförbunden representeras av Handikappförbunden Värmlands
ordförande samt fem (5) ytterligare ledamöter samt tre (3) ersättare. Handikappförbundens ombudsman deltar i tjänsten.
Synskadades Riksförbund, SRF Värmland erbjuds att ingå som adjungerad
med en (1) ledamot och en (1) ersättare.
Parterna överenskommer om behovet av att adjungera ytterligare
organisationer.
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Administrativa
rutiner

Handlingar till Landstingets handikappråd skickas med post till rådets
ledamöter, ersättare och adjungerade och med e-post till samtliga
Handikapporganisationer.
Handikapprådet beslutar om antal sammanträden/år.
Handlingar till landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige skickas
med post för kännedom till Handikappförbundens kansli.
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Ersättning

Landstinget svarar för sammanträdesarvode, reseersättning samt eventuell
förlorad arbetsförtjänst för ledamöter och tjänstgörande ersättare i Landstingets handikappråd.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit
varsitt.
För Landstinget i Värmland
Datum:

För Handikappförbunden Värmland
Datum:

_______________________
Underskrift

________________________
Underskrift

_______________________
Namnförtydligande

________________________
Namnförtydligande

_______________________
Titel

________________________
Titel

