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Nationella rådets strategi
Lagen om finansiell samordning
Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser trädde i kraft den
1 januari 2004. Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
kommun och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och
rehabiliteringsområdet. Tillsammans kan de fyra parterna bilda ett
samordningsförbund och utforma samverkan utifrån lokala förutsättningar
och behov.

Syftet med Nationella rådets strategi
Syftet med Nationella rådet för finansiell samordning (fortsättningsvis kallat
Nationella rådet) är att ge samverkan genom samordningsförbund den förankring och
legitimitet som är nödvändig för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett effektivt
sätt. Nationella rådet ska stödja samordningsförbunden att vara en etablerad arena för
samverkande insatser inom välfärden enligt lagen om finansiell samordning.
Förankring ska ske genom att öka kunskapen om finansiell samordning inom våra
myndigheter och organisationer. Samordningsförbund som struktur för samverkan
ska vara väl känd både på ledningsnivå och på operativ nivå. Parterna i Nationella
rådet ska verka för att underlätta samverkan mellan myndigheter på lokal nivå
genom samordningsförbund.
Legitimitet för samordningsförbunden ska stärkas genom ett tydligt centralt stöd
och genom att visa på nyttan av samordningsförbund och de finansierade
verksamheternas effektivitet. Samordningsförbund är en möjlighet att skapa
flexibla, effektiva och lokalt anpassade samverkanslösningar mellan parterna.

Nationella rådets strategi 2016 – 2020
Nationella rådet verkar för
o att alla kommuner och landsting i Sverige ingår i samordningsförbund
o att samordningsförbunden drivs professionellt samt att individinriktade och
strukturövergripande insatser utvecklas och genomförs med god kvalitet
o att samordningsförbunden har den omvärldskunskap som behövs för att
anpassa sin verksamhet utifrån aktuella behov
o att samordningsförbundens verksamhet och resultat är kända internt och externt
o att lyfta fram samordningsförbundens betydelse för att bidra till genomförandet
av EU:s 2020 strategi i Sverige
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Nationella rådet
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting samt
Socialstyrelsen ingår i Nationella rådet för finansiell samordning.
Till sin hjälp har Nationella rådet en arbetsgrupp som bereder ärenden och står för
det operativa stödet till samordningsförbunden.

Nationella rådets uppgifter
o Utgör ett forum för gemensamma ställningstaganden i strategiska frågor vad
gäller finansiell samordning.
o Utgör ett forum för samlade diskussioner om det gemensamma uppdraget och
för att söka samfällda lösningar av problem och frågor.
o

Bidrar till utveckling, ökad professionalitet och kunskap inom den finansiella
samordningen.

o Genomför strategin som en del i arbetet med att stärka
samordningsförbundens legitimitet och förankring.

Arbetsgruppens uppgifter
o För dialog med samordningsförbunden och parterna för att bidra till
utveckling av finansiell samordning.
o Bereder principiella och strategiska frågor till rådets möten.
o Bistår samordningsförbunden med svar på övergripande frågor av juridisk,
ekonomisk och organisatorisk karaktär.
o Bidrar till erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling.
o Arbetar enligt aktuell kommunikationsplan.
o Bidrar till utvecklingen av uppföljning och analys.
o Stödjer bildande av nya förbund.

Mer information finns på www.finsam.se.

