8 december 2011

Nätverket Hälsa och Demokrati
Regelverk
Nätverket Hälsa och Demokrati är ett partipolitiskt obundet nätverk för förtroendevalda inom
landsting och regioner som utvecklar styrningen av hälso- och sjukvård samt vård och omsorg
ur ett befolknings- och behovsperspektiv. Nätverket samverkar med Nätverket Uppdrag Hälsa
som vänder sig till tjänstemän.
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.
Medlemskap
Nätverket Hälsa och Demokrati är öppet för landsting och regioner som önskar bidra till
utveckling och välfärd i enlighet med nätverkets syfte och mål.
Ett medlemskap omfattar båda Nätverken, Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa. Formellt
beslut om landstings/regions medlemskap sker på ägargruppens möte i Nätverket Uppdrag
Hälsa.
Nätverkets organisation
Nätverket Hälsa och Demokratis organisation består av nätverksgrupp, arbetsutskott,
koordinatorfunktion samt valberedning.
Nätverksgrupp
Nätverkets arbetsforum består av utsedda representanter för medlemmar. Varje
medlemslandsting erbjuds utse två representanter samt två ersättare. Stockholm, Skåne och
Västra Götaland erbjuds utse fyra representanter samt fyra ersättare. Namn på representant
meddelas Nätverkets koordinator i samband med ansökan om medlemskap och
namnförändringar meddelas fortlöpande.
Nätverksgruppen svarar för:






Fastställande av handlingsplan, regelverk samt verksamhetsberättelse.
Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter i arbetsutskott samt valberedning.
Bidra till att erfarenhetsutbyte sker mellan Nätverkens medlemmar 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.
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Arbetsutskott
Nätverkets beredande organ, arbetsutskottet sammanträder minst fyra gånger per år. Antalet
ledamöter uppgår till minst fem och högst nio. Ledamöterna som väljs på två år är ordinarie
ledamöter i nätverksgruppen.
Val till ordförande, vice ordförande samt arbetsutskott sker vid Nätverkets årsmöte i december.
Valår sker valen vid första nätverksgruppsmötet efter årsskiftet.
I arbetsutskottets uppgifter ingår att:




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

Ägargruppen i Nätverket Uppdrag Hälsa utser koordinator. Koordinatorfunktionen är närmast
underställd Nätverket Uppdrag Hälsas 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 två
år.
Beslutad 8 december 2011 vid Nätverket Uppdrag Hälsas års- och ägarmöte.

Jan Åke Simonsson
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.
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