Välkommen till ett seminarium
om samverkan mellan offentlig
sektor och civilsamhälle
Onsdag den 16 november kl. 14.00 – 17.00
Kafé Station, Östra Rådhusgatan 2 C, Umeå

•
•
•

När är idéburet offentligt partnerskap en lämplig samverkansmodell?
Vilka är fördelarna?
Hur fungerar det juridiskt?

IOP - Idéburet Offentligt Partnerskap är en samverkansmodell mellan den offentliga sektorn och
civilsamhället som vuxit fram som ett tredje alternativ till bidragsgivning och upphandling.
När ett samhälle får nya utmaningar kan arbete och engagemang från många olika aktörer bidra
till gemensamma lösningar. På flera håll i landet har kommuner, landsting och regioner bildat
IOP:s inom verksamheter kopplade till sociala områden.
Seminariet syftar till att ge Dig kunskap om hur IOP är utformat och vad det finns för befintligt
juridiskt utrymme, möjligheter och begränsningar att införa IOP lokalt.
Seminariet riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner som
inom ramen för sina uppdrag arbetar med samverkan mellan
offentlig och ideell sektor och som önskar en fördjupad kunskap
och förståelse för IOP.
Varmt välkomna!
Sista anmälningsdag: 11 november.
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Program
Onsdag den 16 november
Kl. 14.00 – 17.00
Kafé Station, Östra Rådhusgatan 2 C, Umeå

13. 30 Kaffe och registrering
Välkommen och introduktion
Vad är idéburet offentligt partnerskap (IOP)?
Föreläsare: Ludvig Sandberg, politisk sakkunnig från Forum - idéburna organisationer med social
inriktning

Hur fungerar IOP juridiskt? – exempel från Stockholms stad
Föreläsare: Annika Rosbring, projektledare VIDA, Stockholms stad

Fika med mingel
Några goda exempel från andra städer
Föreläsare: Ulrika Wickman, vårdchef för Svenska Röda Korset

Ett lokalt samverkansexempel
Föreläsare: Bengt Bergius, ordförande i styrgruppen för migration, Svenska kyrkan, Umeå och
Ahmet Gümüscü, samordnare för utsatta EU-medborgare, Umeå kommun

Gruppdiskussioner
Avslutning
Varmt välkomna!
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