2017-02-02

Kommunledningskontoret inbjuder till utbildningsdag om:

Idéburet offentligt partnerskap
Vad är IOP, hur kan det användas, hur berörs min
nämnd/förvaltning och vad säger kommunens riktlinjer?
Missionskyrkan den 28 april, kl 8:30-12:30
Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) är en samverkansmodell som tagits fram för
samarbete med civilsamhällets organisationer och som kan utgöra alternativ till
bidragsgivning eller upphandling. IOP kan vara speciellt intressant vid komplexa
samhällsutmaningar som inte har några enkla svar eller färdiga välfärdstjänster utan
kräver att olika aktörer engagerar sig och arbetar tillsammans för att finna lösningar,
metoder och strategier.
I januari 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om kommunövergripande riktlinjer
för IOP i Linköpings kommun. KS beslutade även att anordna denna utbildningsdag
om IOP för nämndpresidier och förvaltningsledning.
Till utbildningen kommer inbjudna gäster från SKL och Forum att berätta om vad
IOP är och hur det kan användas bland annat med exempel från andra kommuner.
Kommunens riktlinjer kommer att presenteras och kommunens juridiska funktion
kommer att berätta om det juridiska ramverket för IOP. Utbildningen innehåller även
en kortare workshopdel och möjlighet att diskutera samt att ställa frågor.
Anmäl dig genom att klicka här senast den 24 april.

Varmt välkomna!

Linköpings kommun

linkoping.se
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Program utbildningsdag om Idéburet offentligt partnerskap
Datum: 28 april 2017
Plats: Missionskyrkan i Linköping

08.30

Kaffe

08:45

Inledning av Birgitta Rydhagen

09:00

Information från Forum
Hur har IOP uppkommit?
Hur används IOP i Sverige idag?
Varför behövs IOP (för kommuner och för civilsamhället!)

09:45

SKL om IOP och samverkan med civilsamhället

10:20

Bensträckare

10:30

Information om IOP i Linköpings kommun (genomgång av riktlinjerna)

11:10

Kaffe och macka tillsammans med workshop om möjligheter och
hinder med IOP i Linköpings kommun

11:40

Paneldiskussion med Forum, SKL samt företrädare från Linköpings
kommun. Panelen lyfter upp diskussionerna från workshopen och
behandlar de problem och möjligheter som lyfts upp.

12:10

Info/frågestund med upphandlingsstrateg Daniel Czitrom (Linköpings
kommun) om de juridiska begränsningarna och möjligheter med IOP

12:30

Avslut

Frågor? Hör av dig till karin.linkhorst@linkoping.se
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