Vilka insatser finansierar RAR?
Under de senaste åren har vi haft en diskussion om vilken typ av insatser RAR
bör finansiera. Det har lett till att vi förändrat inriktningen och i 2015 års
verksamhetsplan är det formulerat på följande sätt
Inriktning
Förbundet ska i huvudsak rikta sina insatser till utveckling av samverkan på en
strukturell nivå. Under 2015 kan förbundet finansiera individinsatser.
Målgruppen är RAR:s tolv medlemmarna, indirekt är målgruppen enskilda
individer
Syfte
RAR ska stödja samverkan mellan medlemmar för att utsatta grupper ska uppnå
eller förbättra sin arbetsförmåga samt för att uppnå ett förbättrat
resursutnyttjande.
Möjligheter till finansiering från RAR
Under 2015 öppnar vi för att finansiera även individinriktade insatser. Orsaken
till det är att vi har ett stort överskott från tidigare år. Det innebär att det finns
möjlighet att lämna förslag till RAR för samverkansinsatser som omfattar
finansiering av handläggare som ska arbeta i samverkan kring enskilda.
Exempel på sådana insatser är handläggare i ungdomsplattform,
hälsostärkande stöd till utrikes födda och rehabinsatser till funktionshindrade.
Det är dock viktigt att trycka på att det fortfarande rör insatser som sker i
samverkan.
Under året, särskilt inledningsvis, uppstår säkert frågor om vad som kan eller
inte kan finansieras – Sådant tar vi ställning till underhand.
Beredning och beslut
Lokala förslag ska som tidigare alltid förankras i LSG. Vi kommer inte att
behandla lokala förslag som inte förankrats i LSG. När det är klart sänds
förslaget till den länsgemensamma Beredningsgruppen som lämnar synpunkter
på det. Beslut fattas därefter av förbundschefen (max 1 mkr), Arbetsutskottet
(max 3 mkr) eller styrelsen (över 3 mkr).
Förslag som omfattar hela eller större delen av länet bereds tillsammans med
kansliet och därefter till Beredningsgruppen.
Som ett stöd vid utarbetande av förslag finns en mall.
Efter 2015
Under första kvartalet 2015 kommer en arbetsgrupp att ta fram ett nytt förslag till
inriktning som ska beskriva vad RAR kan finansiera. Preliminärt kommer ett
sådant förslag som kan remissbehandlas att vara klart i slutet av februari.
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