Överenskommelsen Värmland
Mellan de idéburna organisationer och Landstinget i Värmland
finns en regional överenskommelse för samverkan inom det sociala
området. Läs mer om vad det innebär.

Var med och utveckla

Vill du och din organisation vara mer delaktiga i utvecklingen av
samhället och den värmländska välfärden? Vill ni vara med och
påverka mer än idag?
Överenskommelsen ska ge invånarna i Värmland fler och bättre
möjligheter till en god livskvalitet. Överenskommelsen är grunden
för en samverkan som ska öka möjligheterna till nya lösningar för
dagens och framtidens utmaningar inom det sociala området.
Överenskommelsen i Värmland är framtagen av en arbetsgrupp
med representanter för landstinget och för de idéburna
organisationerna har representanter från: Brottsofferjouren, Röda
Korset, Studieförbundet Bilda, Studieförbundet Vuxenskolan,
Svenska Kyrkan och IOGT-NTO, deltagit i arbetet.
Överenskommelsen är tänkt att bidra till en jämbördig dialog mellan
idéburna organisationer och Landstinget i Värmland samtidigt som
den stödjer att vi också lär känna varandra och varandras unika
uppdrag.
Se behov och använda resurser rätt

Vårt samhälle förändras allt snabbare och samverkan blir allt
viktigare för bra resultat. En hållbar struktur för samverkan mellan
den idéburna och den offentliga sektorn kan göra att behov
identifieras snabbare än i dag och att kompetenser och resurser
tillvaratas på bästa sätt.
För att hitta nya lösningar och få ett effektivt samarbete behöver vi
en gemensam plattform, med överenskommen värdegrund,
överenskomna principer och åtaganden. Det ska den regionala
Överenskommelsen i Värmland ge oss.

Regional överenskommelse – värdegrund för samverkan
Visionen för överenskommelsen i Värmland är:
Ett Värmland där samverkan och dialog skapar
livskraftiga och innovativa samarbeten

I arbetet med den regionala överenskommelsen har de idéburna
organisationerna och landstinget arbetat fram en värdegrund som
vilar på fem principer. Ingången till värdegrunden är dialogen som
ses som en portalprincip till övriga principer.
•
•
•
•
•

Dialog
Kvalitet
Mångfald
Självständighet
Öppenhet

För dig och din organisation

Överenskommelsen antogs i Landstingsstyrelsen den 30 januari
2018 och den 20 april signeras överenskommelsen formellt mellan
landstinget och idéburna organisationer. Oavsett om du är med i en
organisation som ska signera eller din organisation ännu inte är redo
att signera är du välkommen att delta i starten av
Överenskommelsen Värmland.
Organisationer som ansluter sig får nya möjligheter att:
•
•
•
•

Påverka utvecklingen inom det sociala området och hitta
nya lösningar på utmaningar i samhället.
Samverka och samarbeta med landstinget och andra
idéburna organisationer.
Bidra till ökad mångfald av aktörer inom det sociala
området.
Bidra till ökad demokrati.

Sedan tidigare stöttar landstinget idéburna organisationer genom
ekonomiska bidrag. Överenskommelsen har ingen påverkan på
dessa bidrag.
Nationell överenskommelse

Överenskommelsen i Värmland har sin grund i en nationell
överenskommelse mellan regeringen, idéburna organisationer och
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Läs mer om den
nationella överenskommelsen nedan.
Mer information
Den nationella överenskommelsen:
www.overenskommelsen.se
Den regionala överenskommelsen:
www.liv.se/ideburen
Kontakt
Pia Augustsson, processledare, Landstinget i Värmland
Telefon 054-61 94 10
pia.augustsson@liv.se
Pernilla Åberg, processledare, idéburen sektor
Telefon 054-402 01 39
pernilla.aberg@sv.se
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