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1.

Inledning

Styrelsen för föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS, vill med
verksamhetsplanen 2012 – 2013 lyfta fram den övergripande inriktningen för föreningens verksamhet och
ekonomi de kommande två åren.
Genom finansiell samordning och möjligheten att bilda samordningsförbund ges Försäkringskassa,
Arbetsförmedling, kommun och landsting nya möjligheter att effektivisera den gemensamma
resursanvändningen och samordna sina insatser inom rehabiliteringsområdet. Varje enskilt
samordningsförbund är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och beslutanderätt
över resursanvändningen.
Sedan lagen om Lagen om finansiell samordning trädde ikraft den 1 januari 2004 har antalet
samordningsförbund i landet ökat snabbt. Vid årsskiftet 2004/2005 fanns 12 samordningsförbund i landet
och vid årsskiftet 2011/2012 uppgick antalet förbund till 83. För närvarande är ca 210 av landets 290
kommuner och 19 av 20 landsting/regioner medlemmar i samordningsförbund på lokal och/eller regional
nivå.
Behoven av information, dialog, erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande mellan förbunden liksom
behoven av att samordna och föra fram förbundens synpunkter och unika erfarenheter i olika
sammanhang resulterade i att Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS bildades i november
2009. Utgångspunkten för NNS verksamhet var lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
(2003:1210) och arbetsordningen där nätverkets ändamål och uppgifter redovisades.
Vid ett extra årsmöte 2011-11-18 beslutades att ombilda tidigare nätverk till ideell förening; föreningen
Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS. Genom föreningsbildningen har även ett samgående
med föreningen Iffk, Ideella föreningen för främjandet av kunskap om sociala försäkringar, skett. Genom
dessa förändringar möjliggörs ett aktivare agerande inom en rad olika områden, t.ex. ökar möjligheterna
att söka ekonomiska medel för olika aktiviteter.
NNS har under 2011-2012 arbetat enligt den verksamhetsplan och styrkort som fastställdes av årsmötet
2011-04-13 i samband med den Nationella konferensen i Norrköping. Beslutade aktiviteter har i
huvudsak genomförts och måluppfyllelsen inom de fyra beslutade fokusområdena; kunskap, förnyelse,
arbetssätt/processer och ekonomi bedöms som god.
Av föreningens stadgar framgår att styrelsen varje år ska upprätta en plan för nätverkets verksamhet och
ekonomi för de nästföljande två åren. Planen fastställs av årsmötet.

2.

Sammanfattning av 2012-2013 års verksamhetsplan

Den modell för styrning och ledning av NNS verksamhet som tillämpats under tidigare verksamhetsår,
s.k. balanserad styrning, upplevs som tydlig och funktionell och föreslås därför bibehållas kommande
planeringsperiod. Det styrkort som är framtaget för NNS ska vara ett levande dokument som uppdateras
och följs upp.

3

VERKSAMHETSPLAN- OCH BUDGET 2012-2013

Styrelsen, som ansvarar för att verkställa av årsmötet fattade beslut, planera, leda och fördela arbetet inom
föreningen samt förvalta föreningens ekonomiska medel föreslår att tidigare vision och strategi förnyas
enligt redovisat förslag den kommande planeringsperioden.
Liksom i föregående verksamhetsplan föreslås fyra områden, fokusområden, prioriteras under 2012-2013.
Dessa områden är kunskapsutveckling, förnyelse, arbetssätt/processer och ekonomi.
Inom dessa prioriterade områden föreslås totalt nio målsättningar utgöra den operativa viljeinriktningen
för NNS under 2012 och 2013.
Föreslagna förändringar avser i första hand utveckling av målformuleringarna i syfte att tydliggöra NNS
viljeinriktning samt ta tillvara de synpunkter som framförts av medlemmarna i NNS vid den
enkätundersökning som genomfördes under februari och mars månad 2012.
Styrelsen har ansvaret för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt för att tillvarata
medlemmarnas intressen. I ansvaret ingår även att upprätta förslag till verksamhetsplan och budget för
NNS.
I 2011-2012 års verksamhetsplan redovisades 26 aktiviteter som medel för att uppnå fastställda mål.
Genom ett engagerat och omfattande stöd från samordningsförbundens tjänstemän, individuellt och
genom olika arbetsgrupper, insatser av ledamöter i styrelsen samt via tjänsteköp från enskilda förbund har
huvuddelen av dessa aktiviteter påbörjats eller slutförts under 2011/2012.
I 2012-2013 års verksamhetsplan föreslås 22 aktiviteter för att uppnå föreslagna mål. Minskningen
jämfört med föregående plan är främst föranledd av behovet av att prioritera bland det stora antal
aktiviteter som NNS är engagerat i. Medlemmarna synpunkter, som redovisas i enkätundersökningen, på
vilka aktiviteter som NNS bör satsa på har utgjort ett viktigt inslag i prioriteringsarbetet.
De aktiviteter, som av medlemmarna bedöms som viktigast 2012-2013 är att fastställa och förankra det
långsiktiga uppdraget för landets samordningsförbund om fem år samt säkerställa en långsiktig
finansiering av Finsam och NNS.
Andra aktiviter som ges hög prioritet är att utveckla och förmedla framgångsrika arbetssätt hos landets
samordningsförbund, samarbeta med regering, riksdag, olika utskott, SKL och centrala myndigheter samt
utveckla gemensamma utvärderings- och uppföljningsmodeller.
Styrelsen kommer att redovisa förslag till organisering och finansiering vid årsmötet 2012-04-18 i
samband med Nationella konferensen för samordningsförbund i Karlstad.

3.

Nationella Nätverkets verksamhetsplan 2012 – 2013

Verksamhetsplanen beskriver NNS vision, strategi för att nå visionen, fokusområden samt mål, mått och
aktiviteter för 2012-2013. Redovisade aktiviteter utgör även grunden för NNS verksamhet under 20122013.
Tillsammans utgör dessa delar NNS styrkort; en modell för balanserad styrning och ledning av
verksamheten. Styrkortet redovisas som bilaga till verksamhetsplanen.
3.1.

Vision
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Den långsiktiga visionen för Nationella Nätverket för Samordningsförbund är:
Finansiell samordning – välfärdsutveckling genom fyrpartssamverkan i hela landet.
3.2
Strategi
Nationella Nätverkets strategi för att nå visionen är att genom stöd, kunskapsutveckling och forskning
utveckla och legitimera landets samordningsförbund som organisationsform samt skapa en
framtidsinriktad myndighetssamverkan i såväl ett individ- som samhällsperspektiv.
3.3

Fokusområden

För att säkerställa balansen mellan olika områden och tydliggöra NNS värdeskapare ska fyra
fokusområden utgöra grunden för den planerade verksamheten under 2012-2013:
Kunskapsutveckling
Förnyelse
Arbetssätt/processer
Ekonomi
3.3.1

Kunskapsutveckling

Ett övergripande mål med finansiell samordning är att beroendet av offentlig försörjning ska minska
(sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, försörjningsstöd samt arbetslöshetsersättning)
och att den enskilde medborgarens hälsa, livskvalitet och möjlighet till egenförsörjning ska öka.
För att landets samordningsförbund aktivt och framgångsrikt ska kunna bidra till att dessa mål uppnås
krävs en hög kunskapsnivå. NNS insatser ska därför syfta till att öka den kollektiva kunskapen om
samverkan och finansiell samordning vad avser såväl metoder för samordnad rehabilitering och
förebyggande insatser som strukturella insatser i syfte att främja samverkan mellan myndigheterna,
organisering, uppföljning/utvärdering, m.m.
3.3.2

Förnyelse

Förnyelseperspektivet är centralt då finansiell samordning ger unika möjligheter att utveckla
välfärdsarbetet. Den finansiella samordningen innebär en gemensam arena där våra samverkande
myndigheter kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov.
I den allmänna debatten ökar kraven på samverkan och förnyelse vad avser formerna för samverkan inom
och mellan myndigheter. Den struktur för samverkan som byggs upp är också grunden för respektive
myndighets ställningstagande om implementering av metoder och arbetssätt i den reguljära
organisationen. NNS ska aktivt verka för och stödja förbundens förnyelsearbete.
3.3.3

Arbetssätt/processer

De insatser samordningsförbunden finansierar utgör en arena för att vidareutveckla nya metoder och
arbetssätt när det t.ex. gäller att organisera aktiviteter med utgångspunkt från individens behov. Det
föreligger ett stort behov av att sprida sådana lokala/regionala erfarenheter och kunskaper till landets
samtliga förbund.
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Arbetssättet inom NNS ska grunda sig på såväl fakta och kunskap som dialog med och
informationsspridning till medlemmarna – och övriga samordningsförbund - inom samtliga
verksamhetsområden. Syftet är att genom NNS arbetssätt/processer skapa en hög delaktighet inom
området finansiell samordning samt att fler förbund ska vara medlemmar.
3.3.4
Ekonomi
NNS insatser ska säkerställa en långsiktig finansiering av såväl samordningsförbunden som föreningen
Nationella Nätverket för Samordningsförbund. NNS ska även verka för att kriterier utarbetas för den
statliga och kommunala/regionala medelstilldelningen till landets samordningsförbund.

4.

Mål, mått och aktiviteter för 2012-2013

För att underlätta planering, styrning och uppföljning har följande mål, mått och aktiviteter fastställts
inom respektive perspektiv/fokusområde under 2012-2013:
4.1

Kunskapsutveckling

Mål
Ökad kunskap om samverkan och finansiell samordning
Utveckla gemensamma uppföljnings- och
utvärderingsmodeller
Mått
Förbundens upplevelse av den gemensamma kunskapsnivån
Lokal, regional och nationell användning av uppföljnings- och utvärderingsmodeller
Aktiviteter
Tillskapa mötesplatser för kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte (hemsida, konferenser,
seminarier, etc.)
Förmedla nya kunskaper i form av forskning, rapporter, etc.
Utveckla samarbetet med Nationella Rådet
Utbildning/handledning för tjänstemän/styrelseledamöter, m fl.
Vara drivande i utveckling/samordning av lokala, regionala och nationella uppföljnings- och
utvärderingsmodeller
Samarbeta med Inspektionen för Socialförsäkring, ISF
4.2

Förnyelse

Mål
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Fånga upp och sprida framgångsrika arbetssätt hos landets samordningsförbund
Bidra till kvalitetssäkrad metodutveckling inom området samordnad rehabilitering
Mått
Dokumenterade metoder, arbetssätt, samverkansformer, m.m. som tillkommit i ett finsam-sammanhang
Metodutveckling som dokumenterats genom forskning
Aktiviteter
Medverka i och ta del av samordningsförbundens arbetssätt och metoder
Analysera och sprida framgångsfaktorer och hinder
Genomföra utbildning och erfarenhetsutbyte om olika faktorers betydelse för framgångsrik samverkan
Delta i forskning genom samarbete med myndigheter, organisationer och nätverk

4.3

Arbetssätt/processer

Mål
Ökad medlemmarnas delaktighet i NNS arbete
Öka antalet medlemmar i NNS
Vara språkrör för samordningsförbunden i media och gentemot regering/riksdag/departement och centrala
myndigheter/organisationer
Mått
Medlemmarnas upplevelse av delaktigheten
Antal samordningsförbund som är medlemmar i NNS
Antal tillfällen när NNS varit språkrör för samordningsförbunden
Aktiviteter
Utveckla dialog, kommunikation samt informationsspridning
Bilda arbetsgrupper
Besöka lokala/regionala samordningsförbund
Delta i lokalt/regionalt utvecklingsarbete

7

VERKSAMHETSPLAN- OCH BUDGET 2012-2013

Fastställa och förankra det långsiktiga uppdraget för landets samordningsförbund – Finsam om fem år
Medverka i media genom artiklar, debattinlägg, resultatredovisning, etc.
Utgöra remissinstans
Medverka vid utredningar och konferenser
4.4

Ekonomi

Mål
Säkerställa långsiktig finansiering av för samordningsförbunden
Säkerställa långsiktig finansiering av NNS
Mått
Statliga och kommunala finansieringsformer för landets samordningsförbund
Kriterier för statlig och kommunal/regional medelstilldelning till landets samordningsförbund
Finansieringsformer för NNS
Aktiviteter
Utarbeta förslag till finansieringsformer i dialog med samordningsförbund
Verka för en översyn av nuvarande fördelningsmodell
Utarbeta fördelningsprinciper i samverkan med huvudmännen och Nationella Rådet
Öka den externa finansieringen av NNS

5.

Planerad verksamhet 2012-2013

Nationella nätverkets planerade verksamhet under 2012-2013 utgår från de aktiviteter som redovisas
inom de fyra fokusområdena kunskapsutveckling, förnyelse, arbetssätt/processer och ekonomi.
Förutom att fortsätta redan påbörjade aktiviteter bibehålls ambitionen att fastställa och förankra det
långsiktiga uppdraget för landets samordningsförbund om fem år samt säkerställa en långsiktig
finansiering av Finsam och NNS. Dessa aktiviteter har medlemmarna bedömt som viktigast att prioritera i
den enkät som genomförts.
Andra viktiga områden under den kommande planeringsperioden är att utveckla och förmedla
framgångsrika arbetssätt hos landets samordningsförbund, samarbeta med regering, riksdag, olika utskott,
SKL och centrala myndigheter samt utveckla gemensamma utvärderings- och uppföljningsmodeller.
Samtliga dessa aktiviteter prioriteras också högt i medlemsenkäten.
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NNS kommer att, i samverkan med huvudmännen och Nationella Rådet, fortsätta verka för en översyn av
nuvarande principer för fördelningen av ekonomiska medel till samordningsförbunden. En ambition är
även att utveckla och tydliggöra samarbetet med Nationella Rådet.
Inom forskningsområdet kommer bland annat SPID, ett nätverk av forskare inom
socialförsäkringsområdet som träffas 4–5 gånger per år för att presentera sin forskningsresultat, att
fortsätta. Mötena är kostnadsfria för deltagarna. NNS står för resor för samordnaren av SPID-nätverket
och, vid behov, resor för föredragshållare.
NNS har ett antal arbetsgrupper, som består av tjänstemän från samordningsförbunden, som analyserar
och utreder olika frågor som har aktualiserats under åren. Nya arbetsgrupper kommer att tillsättas av
styrelsen efterhand som frågor väcks och behov av och intresse för att arbeta med dessa frågor finns. En
tjänsteman i varje grupp utses som ansvarig för att hålla samman arbetsgruppen och återrapportera
gentemot styrelsen. Respektive arbetsgrupps slutrapport ska publiceras på NNS hemsida.
Varje år vecka 27 anordnas politikerveckan i Almedalen i Visby. NNS kommer under 2012, i samarbete
med FINSAM Gotland och intresserade samordningsförbund, att arrangera 5 frukostmöten och 2
lunchkonferenser under veckan.
NNS planerar även att anordna konferenser för lärande, erfarenhetsutbyte och debatt för såväl
medlemmar som övriga intresserade. Förutom årsmötet, som hålls i samband med Nationella konferensen
för samordningsförbund i Karlstad den 14 april, kommer NNS att anordna en höstkonferens för samtliga
medlemmar med information om aktuella frågor angående socialförsäkringssystemet,
arbetsmarknadspolitiken samt kommunernas och landstingens verksamheter som berör vårt gemensamma
välfärdssystem. Under hösten planeras även en konferens med SPID-nätverket.
NNS har ca 50 enskilt anslutna medlemmar som finns lokaliserade i hela landet. Det är denna
medlemsbas som har säkerställt att det finns en ekonomisk bas för föreningens fortlevnad. Medlemmarna
ska erbjudas att delta i olika aktiviteter utan kostnad. Dessa aktiviteter kan handla om SPID-nätverkets
möten liksom olika konferenser som kan vara av intresse. NNS ser gärna att samordningsförbunden når ut
till de enskilda medlemmar som finns ute i landet och erbjuder deltagande i sina egna konferenser och
t.ex. vid presentationer av lokala försöksverksamheter och projekt.
NNS hemsida på Internet, www.nnsfinsam.se ska vara en kommunikationscentral för såväl
samordningsförbunden som enskilda medlemmar. På hemsidan kommer medlemmar att ges möjlighet att
logga in på en medlemssida där såväl arbetsmaterial som interna protokoll och andra dokument läggs ut.
Medlemsförbund med egna hemsidor kommer att länkas från NNS hemsida.
Ett fortsatt ökat antal medlemmar och kontinuerliga aktiviteter inom olika områden ställer stora krav på
styrelsens förmåga att leda, fördela och prioritera arbetet, medlemmarnas delaktighet och engagemang
samt en långsiktig finansiering som bland annat möjliggör tjänsteköp från enskilda förbund och externa
konsulter vid behov.

6.

Ekonomiska förutsättningar och budget

Genom tidigare beslut är medlemsavgiften för samtliga medlemmar 200 kr per år. Samordningsförbunden
ska dessutom betala en serviceavgift som beslutas på årsmötet i samband med att verksamhetsplan och
budget beslutas.
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Förhandlingar förs med Regeringskansliet om ett direkt stöd till NNS, vilket skulle vara ett erkännande av
föreningen som språkrör för samordningsförbunden. Ett ekonomiskt bidrag skulle dessutom göra det
möjligt att hålla serviceavgifterna på en väldigt låg nivå. Enligt stadgarna ska serviceavgift tas ut som
promillesats på tilldelad budget för verksamhetsåret. En serviceavgift på 2 promille på tilldelad budget
och med samtliga samordningsförbund som medlemmar i NNS skulle i dagsläget innebära en intäkt på 1
miljon kronor.
NNS ska inte bygga upp en stor administrativ apparat med anställda tjänstemän som utför arbetet. De
tjänstemän som finns i samordningsförbunden som är medlemmar utgör en resurs för olika aktiviteter och
arbeten åt NNS.
NNS budget ska användas för att täcka kostnaderna för det gemensamma arbetet i NNS, t.ex. hemsidan,
Almedalen, SPID-samarbetet, administrativt stöd till styrelsen och styrelsens kostnader.
NNS har som ingångsvärde 2012 ett eget kapital på 1,5 miljoner kronor, som är det kapital som fanns i
Iffk i ombildningen av föreningen med nya stadgar från 1 jan 2012. Kapitalet ska utgöra en buffert för
framtida kostnader som kan möjliggöra att NNS kan delta i aktiviteter som inte är budgeterade och i
förväg planerade. En grundförutsättning måste samtidigt vara att de verksamheter som planeras och
beslutas i verksamhetsplan i huvudsak ska finansieras av serviceavgifter från samordningsförbunden.
Valberedningen har enligt stadgarna ett uppdrag att föreslå nivå på arvoden för styrelsens ledamöter.
Kostnader för NNS;
 Administrativt stöd till styrelsen, t.ex. via tjänsteköp av ett samordningsförbund.
 Administration av NNS hemsida via tjänsteköp av konsultföretag.
 Almedalsveckan innebär kostnader för lokalhyror, gemensamt material och flyers samt för
frukostmackor och lunch.
 SPID-nätverket innebär kostnader för resor och för samordning av nätverket.
 Styrelsens kostnader är resor, förlorad arbetsförtjänst och arvoden.
 Medlemsaktiviteter

NNS intäkter;
 Medlemsavgifter - lika för alla medlemmar.
 Serviceavgifter - 2 respektive 1 promille av tilldelat årligt anslag från staten och
kommunerna.
 Konferensavgifter - för egna arrangerade konferenser.
 Bidrag, t.ex. bidrag direkt från riksdag eller regering.
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BUDGET NNS
INTÄKTER
MEDLEMSAVGIFTER
SERVICEAVGIFT
KONFERENSAVGIFTER
Extern finansiering
ÖVRIGT

SUMMA INTÄKT

Budget

Prognos

2012

2013

2014

20 000
835 928
50 000
0
0

20 000
880 000
50 000
0
0

20 000
550 000
60 000
500 000
0

1 130 00
905 928 950 000
0

UTGIFTER
ADMINISTRATIVT STÖD
HYRA LOKAL
STYRELSEN
ALMEDALEN
HEMSIDAN
KONFERENSER
MEDLEMSAKTIVITET
SPID
ÖVRIGT

SUMMA UTGIFTER
RESULTAT

SERVICEAVGIFTER
2 PROMILLE av budget
1,1 PROMILLE

160 000
0
450 000
50 000
75 000
90 000
30 000
20 000
30 000

160 000
0
470 000
50 000
80 000
95 000
30 000
30 000
30 000

180 000
0
500 000
60 000
90 000
100 000
50 000
50 000
50 000

1 080 00
905 000 945 000
0
928

5 000

50 000

417964000 440000000
500000000

Promilleavgiften utgår från
sammanlagd årsbudget i
medlemsföbunden. Tilldelning från
staten kommuner och landsting
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Styrkort 2012-2013 för Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS

Vision
§
Strategi

Finansiell samordning – välfärdsutveckling genom fyrpartssamverkan i hela
landet!
Genom stöd, kunskapsutveckling och forskning utveckla och legitimera landets
samordningsförbund som organisationsform samt skapa en framtidsinriktad
myndighetssamverkan i såväl ett individ- som samhällsperspektiv.

Kunskapsutveckling

Förnyelse

Arbetssätt/processer

Ekonomi

Mål

Mål

Mål

Mål

1. Ökad kunskap om samverkan
och finansiell samordning

1. Fånga upp och sprida
framgångsrika arbetssätt hos
landets samordningsförbund

1. Öka medlemmarnas
delaktighet i NNS arbete

1. Säkerställa långsiktig
finansiering av
samordningsförbunden

2. Utveckla gemensamma
uppföljnings- och
utvärderingsmodeller

2. Bidra till kvalitetssäkrad
metodutveckling
inom området samordnad
rehabilitering

Mått

Mått

3. Vara språkrör för samordningsförbunden i media och gentemot
regering/riksdag/departement
och centrala myndigheter/
organisationer

1. Förbundens upplevelse av

1. Dokumenterade metoder,
arbetssätt, samverkansformer,
m.m. som tillkommit i ett
finsamsammanhang

Mått

2. Öka antalet medlemmar i NNS

den gemensamma
kunskapsnivån
2. Lokal, regional och nationell
användning av gemensamma
uppföljnings- och
utvärderingsmodeller

2. Metodutveckling som
dokumenterats genom forskning

1. Medlemmarnas upplevelse av
delaktigheten
2. Antal samordningsförbund som är
medlemmar i NNS

3. Antal tillfällen när NNS varit
språkrör för samordningsförbunden

Kunskapsutveckling
Aktiviteter
1. Tillskapa mötesplatser för
kontinuerligt kunskaps- och
erfarenhetsutbyte (hemsida,
konferenser, seminarier, etc)
Förmedla nya kunskaper i form
av forskning, rapporter, etc.
Utveckla samarbetet med
Nationella Rådet
Utbildning/handledning för
tjänstemän/styrelseledamöter,
m fl
2. Vara drivande i utveckling/samordning av lokala, regionala
och nationella uppföljningsoch utvärderingsmodeller
Samarbeta med Inspektionen
för Socialförsäkring, ISF

Förnyelse

Arbetssätt/processer

Aktiviteter

Aktiviteter

1. Medverka i och ta del av
samordningsförbundens
arbetssätt och metoder

1. Utveckla dialog,
kommunikation samt
informationsspridning

Analysera och sprida
framgångsfaktorer och hinder
2. Genomföra utbildning och
erfarenhetsutbyte om
olika faktorers
betydelse för framgångsrik
samverkan
Delta i forskning genom
samarbete med myndigheter,
organisationer och nätverk

Bilda arbetsgrupper
2. Besöka lokala/regionala
samordningsförbund
Delta i lokalt/regionalt
utvecklingsarbete
Fastställa och förankra det
långsiktiga uppdraget för
landets samordningsförbund –
Finsam om fem år

2. Säkerställa långsiktig
finansiering av NNS

Mått
1. Statliga och kommunala
finansieringsformer för
landets samordningsförbund
Kriterier för statlig och
kommunal/ regional

medelstilldelning
till landets samordningsförbund
2. Finansieringsformer för
NNS

Ekonomi
Aktiviteter
1. Utarbeta förslag till

finansieringsformer i dialog
med samordningsförbund
Verka för en översyn av
nuvarande fördelningsmodell
Utarbeta fördelningsprinciper i
samverkan med huvudmännen och Nationella Rådet
2. Öka den externa
finansieringen av NNS

3. Medverka i media genom
artiklar, debattinlägg,
resultatredovisning, etc.
Utgöra remissinstans
Medverka vid utredningar och
konferenser
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