
Bilaga 3

Hantering finansiering av tjänstemannastöd i NNS styrelse
och AU

Styrelse 2019-08-16

§11 Övriga frågor

11.1 Tjänstemannastöd NNS

Marie Svensson föreslår styrelsen att ge arbetsutskottet i uppdrag att
förbereda underlag till nästa styrelsemöte

Beslut: Styrelsen ger arbetsutskottet i uppdrag att ta fram förslag.

AU 2019-10-11

§6 Tjänstemannastöd NNS

Arbetsutskottet presenterar underlag utifrån att det finns behov av utökat
tjänstemannastöd i NNS. NNS har ambitionen att ta på sig en mer aktiv roll
som företrädare för samordningsförbunden. Arbetsutskottet är eniga om
behovet av ett utökat tjänstemannastöd, förväntningar på NNS ökar.

Arbetsutskottet diskuterar finansieringslösningar. Kostnad för detta utökade
tjänstemannastöd bedöms bli ca 600 000 utifrån en utökning från 25% till
100%. Förslagsvis presenterar arbetsutskottet förslag på
finansieringslösningar vid kommande styrelsemöte.

Beslut: Ola Andersson uppdras att stämma av kostnaden med Tobias Mård
samt ta fram förslag om möjliga finansieringslösningar för utökat
tjänstemannastöd till kommande styrelsemöte.

AU 2019-09-12

§5 Tjänstemannastöd NNS

Arbetsutskottet (AU) fick i uppdrag av styrelsen att förbereda underlag
gällande NNS tjänstemannastöd. Bakgrunden är medlemmars förväntningar
på NNS och att Marie Svensson kontaktats av flera förbundschefer gällande
förslag om utökat tjänstemannastöd i NNS.

AU diskuterar att ett utökat tjänstemannastöd skulle innebära en möjlighet att
driva utvecklingsarbete och skapa långsiktig hållbar i samverkan med
förbunden. Finansiering av utökat tjänstemannastöd behöver utredas.

AU ställer sig positiva till ökat tjänstemannastöd men ser också att det finns
behov av att vara tydliga med vad NNS kan göra och vilka förväntningar som
kan ställas.

Marie Svensson, med stöd av Ola Andersson, föreslås ta fram underlag
gällande NNS tjänstemannastöd utifrån NNS målsättning i
Verksamhetsinriktning kopplat till där NNS befinner sig idag.
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Beslut: Marie Svensson, med stöd av Ola Andersson, tar fram underlag
beträffande NNS behov av utökat tjänstemannastöd. Uppdraget omfattar även
att se över olika alternativ för finansiering.

Styrelse 2019-10-29

§6 NNS tjänstemannastöd

Marie Svensson redogör för bakgrunden till förslaget om utökat
tjänstemannastöd i NNS. Styrelsen har arbetat för att lägga om styrelsearbetet
vilket ställer högre krav på NNS. Även medlemmarna har högre förväntningar
på NNS. I dagsläget finansieras tre former av tjänstemannastöd: ekonomistöd
till en fast kostnad per år som motsvarar en arbetstid på ca 5% av en heltid,
sekreterare och administration på 20% samt samordnat stöd på 25%. Det
administrativa och samordnade stödet tar i dagsläget mer tid än de avtalade
45%.

Avtalet med SF Södertälje gällande sekreterare och administration är uppsagt
vilket innebär att NNS från och med februari 2020 saknar administrativt stöd.

Tanken om utökat tjänstemannastöd lyftes på styrelsens planeringsdagar i
augusti där dialog fördes om ökade förväntningar från medlemmarna samt att
NNS finns med i nationella forum för dialog. Marie Svensson har även
uppvaktats av ett par förbund utifrån behov av utökat tjänstemannastöd.
Arbetsutskottet fick i uppdrag att ta fram underlag som bifogats dagens
kallelse.

För att bereda frågan ytterligare genomfördes ett styrelsesammanträde över
telefon föregående vecka. Representerade från styrelsen diskuterade då att
NNS står inför ett vägskäl som består i att antingen förvalta det som är idag
eller ta steg för att flytta fram positioner.

Befintligt upplägg med tjänstemannastöd på enbart 50% är sårbart.
Arbetsutskottet föreslår en dubblering av uppdraget. Förslag om finansiering
presenteras.

Styrelsen diskuterar förslaget om utökat tjänstemannastöd. Olika synpunkter
och förslag framkommer. Det är oklart om vad medlemmarnas förväntan
består i. NNS behöver konkretisera (förväntningar, uppdrag, syfte och
omfattning) och arbeta vidare med förväntningar från medlemmarna och
innebörden av ett utökat tjänstemannastöd. Det är viktigt att fånga
medlemmarnas engagemang i arbetet, förslagsvis på ordförandekonferensen.

Styrelsen ser att behovet av utökat tjänstemannastöd kan finnas men det är
viktigt att utforska det ytterligare. Styrelsen föreslår därmed medlemsmötet att
ta beslut om att under 2020 utforska behovet av utökat tjänstemannastöd.

Beslut: Föreslå medlemsmötet att arbeta vidare med förslaget om utökat
tjänstemannastöd.

AU 2019-11-14

§7 Tjänstemannastöd NNS
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Arbetsutskottet resonerar kring behovet av utökat tjänstemannastöd i NNS
och enas om att presentera förslag till styrelsen i januari.

Marie Svensson undersöker möjligheten till administrativt stöd hos RAR från
och med januari.

Beslut: Arbetsutskottet bereder frågan om utökat tjänstemannastöd till
styrelsen i januari.

AU  2020-01-09

§6 Tjänstemannastöd NNS

Arbetet fortsätter utifrån NNS ambitionsnivå i verksamhetsinriktningen kräver
mer tid än de 25% som finns idag. Utifrån detta beslutade arbetsutskottet vid
ett extrainsatt möte den 16 december att teckna ett tilläggsavtal för januari och
februari om tjänstemannastöd på totalt 80%.

Till NNS årsmöte behöver styrelsen kunna presentera ett underlag som
beskriver NNS arbetes innehåll utifrån verksamhetsinriktning, styrelsen
ambitionsnivå och dagens förutsättningar. Marie Svensson med stöd av Ola
Andersson föreslås skriva fram detta underlag för inriktningsbeslut om
tjänstemannastöd på 80% till styrelsen.

Beslut: Arbetsutskottet uppdrar Marie Svensson med stöd av Ola Andersson
att formulera ett underlag till styrelsen utifrån NNS verksamhetsinriktning,
ambitionsnivå och förutsättningar.

Beslut: Föreslå NNS styrelse att lyfta frågan om ökat tjänstemannastöd till
NNS årsmöte.

Styrelse 2020-01-30

§6 Tjänstemannastöd NNS

Efter senaste styrelsemötet och medlemsmötet har ett omtag gjorts kring
frågan om NNS tjänstemannastöd. Arbetsutskottet genomförde ett möte den
16 december där beslut om att utöka det samordnade tjänstemannastödet
togs. Ett tilläggsavtal för januari och februari har tecknats med
Samordningsförbundet Göteborg gällande en utökning med 55% arbetstid.

Förväntningarna på NNS ökat de senaste åren, vilket anses positivt och som
bevis på att genomfört arbete gett resultat. Så behovet av att mer arbete läggs
ner finns.

Styrelsen resonerar kring hur arbetsutskottet kommit fram till att det
samordnande tjänstemannastödet behöver var 80% av en heltid.

Det totala tjänstemannastödet som finns i styrelsen, inklusive de tjänstemän
som är kopplade till NNS genom sin respektive styrelseledamot är viktiga i
arbetet. Det utökade tjänstemannastödet i NNS ersätter inte det.

Styrelsen diskuterar långsiktig hållbarhet av NNS tjänstemannastöd och
finansiering ses som oklar på längre sikt. Det finns ingen lösning för 2021
idag. Därför är det viktigt att styrelsen har en tydlig plan klar för fortsatt
finansiering snarast.
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Utsänt förslag om utökat tjänstemannastöd för 2020 innebär köp av tjänst med
medel från eget kapital.

Styrelsen föreslår en utökning av tjänstemannastödet, motsvarande
700 000kr, för år 2020. Utökningen föreslås finansieras genom att använda
det egna kapitalet.

Styrelsen föreslår vidare att uppdra arbetsutskottet att återkomma till styrelsen
med revidering av budget 2020 och förslag på en långsiktig finansieringsplan.

Beslut: Om att utöka tjänstemannastödet, motsvarande 700 000kr, för år 2020
och finansiera utökningen genom att använda det egna kapitalet.

Beslut: Uppdrag ges till arbetsutskottet att återkomma till styrelsen med
revidering av budget 2020 och förslag på en långsiktig finansieringsplan.

AU 2020-07-01

§ 13 Tjänstemannastöd

Anne-Marie Larsson har ytterligare en punkt att lyfta som handlar om
tjänstemannastöd. Styrelsen har gett i uppdrag gällande Ola Andersson
framåt i tiden. Detta ska vara klart innan årsmötet. Beslut: Kenneth
återkommer tillsammans med Ola med ett förslag till styrelsen.

AU 2020-08-11

§6 Tjänstemannastöd

Arbetsutskottet diskuterar hur tjänstemannastödet ska finansieras på kort sikt
och på lång sikt.

Beslut: Ola Andersson och Kenneth Andersson får i uppdrag att göra ett
förslag på finansiering av tjänstemannastöd i NNS som ska finnas med till
styrelsemötet 2020-08-19.

Styrelse 2020-08-19

§ 6.3 Tjänstemannastöd NNS

En bilaga med förslag till en långsiktig finansiering av tjänstemannastöd har
skickats ut i förväg inför styrelsemötet. Förutom att få fler regeringsuppdrag
kan en eventuell centrumbildning kring ett innovation- och kunskapscenter öka
medelstilldelningen.

Beslut: Styrelsen godkänner förslag att utarbeta en budget för 2021 till
medlemsmötet med möjlighet att använda det egna kapitalet på motsvarande
nivå som 2020.

Beslut: Styrelsen ger i uppdrag till arbetsutskottet att aktivt pröva möjliga
vägar till långsiktig och hållbar finansiering med sikte på budget 2022.

AU 2020-09-15

§ 8 Tjänstemannastöd NNS
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Kenneth Andersson informerar att han och Ola Andersson varit inbjudna till
möte gällande ansökan till ESF inför ett Innovation och kunskapscenter. Ett
behov av tjänstemannastöd kommer att finnas. Flera förslag diskuteras om
möjligheter om ansökan inte går igenom.

Beslut: AU tackar för information.

AU 2020-11-19

§ 5.6 Tjänstemannastöd NNS

Kenneth A berättade att inte så mycket hade hänt gällande
tjänstemannastödet. Efter 2021 måste man hitta en lösning på hur
tjänstemannastödet ska bekostas. AU diskuterade bland annat att det är att
tänka i flera spår och att arbeta mer intensivt för att kunna finansiera
tjänstemannastödet. Dessutom behöver man ta hjälp av förbunden och
kontaktmannaskapet.

Beslut: AU tog beslut om att arbetet med tjänstemannastöd fortsätter.

AU 2021-0109

§ 6 Tjänstemannastöd

AU diskuterade olika lösningar för att finansiera tjänstemannastödet
fortsättningsvis. Några förslag som framkom var Crowdfunding, statligt stöd,
att söka nya ESF-projekt och ökade medlemsavgifter.

Man diskuterade vidare hur tjänstemannastödet ska se ut framåt. AU
funderade över att använda sig av kontaktmannaskapet för att ta reda på vad
förbunden vill.

Frågan om tjänstemannastöd kommer att vara en stående punkt även i
fortsättningen på AU-och styrelsemöten. Det är viktigt att frågan klarläggs inför
årsmötet.

Förslag på beslut: Att på kommande styrelsemöte 2021-01-14 ställa frågan
till styrelsen om inspel som AU-gruppen behöver ha för att kunna arbeta
vidare.

Till nästa AU-möte kommer AU att formulera några konkreta förslag som ska
ligga till grund för beslut på årsmötet.

Beslut: AU beslutade att godkänna förslaget

Styrelse 2021-01-14

§ 7 Tjänstemannastöd

Kenneth Andersson inledde med att föredra NNS uppdrag från årsmötet att
hitta en väg för att säkerställa tjänstemannastödet. Hittills har NNS nyttjat en
del av det egna kapitalet för att finansiera tjänstemannastödet. En långsiktig
finansieringslösning behövs.

De alternativ som diskuterades var crowdfunding, öka statliga medel, öka
medlemsavgiften och sälja tjänstemannastöd. Styrelsen ansåg att Sid 6 (8)
Sammanträdesprotokoll NSS man skulle arbeta på samtliga av de föreslagna
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förslagen för att klara av de uppdrag som finns. Man ville inte sänka
ambitionsnivån.

Kenth Carlsson påpekade att man behöver titta på helheten i NNS budget och
det arbete som görs som ska finansieras.

Beslut: Styrelsen gav AU i uppdrag att arbeta vidare med de inspel som
kommit från styrelsen. AU kommer att uppdatera styrelsen efter
nästkommande AU-möte 2021-02-16 och 2021-03-12. Förslag till beslut från
styrelsen kommer att tas upp på nästa styrelsemöte 2021- 03-25.

AU 2021-02-16

§ 5.5 Tjänstemannastöd

Kenneth Andersson redogjorde att han, tillsammans med Tobias Mård
(ekonom) och Ola Andersson börjat se över de fasta kostnader som NNS har.
Arbetsgruppen hade vidare funderat över hur tjänstemannastödet ska lösas
på lång sikt. Det man kommit fram till var att föreslå för styrelsen att ta
ställning till att höja serviceavgiften med 1 ‰, vilket motsvarar ca SEK 600
000.

Man hade i arbetsgruppen även diskuterat andra finansieringslösningar, men
landat i att detta var en långsiktigt stabil lösning. Om andra externa intäkter
kommer in kan man förhoppningsvis sänka serviceavgiften igen.

För att hålla styrelsen uppdaterad på AU:s inriktning i frågan föreslogs att
Kenneth Andersson och Ola Andersson gör en skrivning som ska gå ut till
styrelsen efter dagens möte. Efter respons från styrelsen kan man på
nästkommande AU-möte 2021-03-12 arbeta vidare med förslaget så att
styrelsen kan komma till beslut.

Beslut: AU beslutade i enlighet med förslaget.

AU 2021-03-11

§ 5.5 Tjänstemannastöd

Kenneth Andersson och Ola Andersson har gjort en skrivning om att föreslå
för styrelsen att ta ställning till att höja serviceavgiften från medlemmarna med
1 ‰, vilket motsvarar ca SEK 600 000.

Beslut: Marie Svensson skickar ut dokumentet till styrelsen 2021-03-11.

Styrelse 2021-03-25

§ 6.5 Finansiering av NNS verksamhet- höjning av serviceavgift

Efter det senaste AU-mötet 2021-03-11 hade en skrivning sänts ut till styrelsen
för att ta ställning till om en höjning av serviceavgiften med 1 ‰ ska
genomföras. Detta för att kunna finansiera de fasta kostnader som NNS har
just nu. En bilaga på skrivelsen hade även sänts ut inför dagens styrelsemöte.
Marie Svensson poängterade att man samtidigt arbetar vidare med andra
förslag på extern finansiering.
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Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna förslaget om en höjning av
serviceavgiften med 1 ‰. Förslaget kommer att tillkännages på årsmötet 2021
för att därefter godkännas av Medlemsmötet i höst.

AU 2021-05-05

§ 9 Höjning av serviceavgift- komplettering

Det finns ett behov av att beskriva orsak till detta förslag och vad det kommer
att innebära för medlemmarna och NNS.

Beslut: AU enas om att Kenneth och Ola tar fram ett budgetunderlag som kan
diskuteras vid styrelsemötet i maj med målet att ta Beslut 19 augusti och
därefter utskick till medlemmarna före augusti månads utgång.

AU 2021-06-10

§10 Höjning av serviceavgift- Justering av dokument

AU har fått i uppdrag av styrelsen att justera dokumentet Höjning av
serviceavgift. Arbetet med detta har påbörjats.

Beslut: AU beslutar att Kenneth Andersson fortsätter bereda ärendet inför
nästkommande styrelsemöte 2021-08-19.


