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På gång i Finsam

”Det är alltid kul att
se verksamhet som
fungerar bra, när
flera professionella
krafter samarbetar i
begåvad respekt
för varandra.”
Socialförsäkringsminister
Ulf Kristersson, på studiebeök hos
Finsam-projektet På Spåret

FÖRETAGARDAGEN
Den 17 november arrangeras Företagardagen på Wisby strand.
FinsamGotland och projekt kommer att finnas på plats i
utställningshallen. Företagardagen har tidigare år visat sig vara ett bra
tillfälle att knyta kontakter med företag och arbetsplatser. Det ger också
möjlighet att berätta om den stora betydelse fungerande arbetsträning
och samarbetet med näringslivet har för projekten och dess deltagare.
Listan på företag och arbetsplatser vi samarbetat med de senaste två
åren är lång – och växande. Den uppdateras kontinuerligt på vår
hemsida: www.finsamgotland.se/tack
EKONOMI – STABILARE FÖRUTSÄTTNINGAR
I regeringens budgetsproposition kom ett efterlängtat besked. Samordningsförbunden – var av FinsamGotland är ett – kommer att få ett
eget anslag i statsbudgeten. Detta innebär att vi kan arbeta mer
långsiktigt och förhoppningsvis också med en säkrare tilldelning av
ekonomiska medel. Förutsättningarna för vårt arbete blir bättre.
Tidigare har den statliga finansieringen skett via så kallade
samverkansmedel, motsvarande fem procent av sjukpenninganslaget.
Då sjukfrånvaron minskat har också samverkansmedlen minskat från år
till år. Från och med 2012 kommer dessa medel att få ett eget anslag i
budgeten. Det gemensamma statliga anslaget för samordningsförbunden i landet ökas också med 20 miljoner.
Här finns info från Socialdepartementet: www.finsamgotland.se/1502
INSPIRATION FINSAM
1 800 besökare kom till de tre seminariedagarna på Wisby strand i
oktober. De sex seminarierna hade olika inriktning men med den
gemensamma parollen ”Samverkan”.
Läs mer: www.finsamgotland.se/inspiration2011
Redan nu är arbete igång med nästa års Inspiration Finsam, 10 - 12
oktober. Ett preliminärt tema är ”Steget före” – en bra och spännande
målsättning.

Kontakt:
EVA JUPITER
Mobil: 070 – 44 76 716
eva.jupiter@finsamgotland.se

Välkommen till våra arrangemang!
Eva Jupiter, samordnare

