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Historia Länsöverenskommelsen Västernorrland
2007
Den 6:e september 2007 så beslutade regeringen att en dialog med den idéburna
sektorn skulle påbörjas. Den skulle utgå från båda parters ömsesidiga beroende och
del i samhällsutvecklingen. Dialogen skulle befästa och fördjupa den demokratiska
funktion som de idéburna organisationerna har. Dialogen skulle vidare belysa hur
idéburna organisationer kan utvecklas som utförare av olika former av service och
tjänster till allmänheten, samt undanröja hinder för att sektorns hela potential ska
kunna utvecklas. Samt hur organisationerna kan fungera i rollen som röstbärare och
opinionsbildare, speciellt för människor som befinner sig i utanförskap.
Kort och gott var syftet att stärka civilsamhället och dess viktiga roll, inte minst för
demokratin, i samhället.
2008
Efter att regeringen fört dialog med ett 90-tal olika idéburna organisationer och SKL
(Sveriges Kommuner och Landsting) så slöts den nationella Överenskommelsen mellan
regeringen, de idéburna organisationerna och SKL.
Det viktigaste målet var att stärka den idéburna sektorns självständiga och oberoende
roll som röstbärare och opinionsbildare. Samt utveckla en större mångfald av utförare
och leverantörer av hälso- och sjukvård samt omsorg.
Alliansen var vid denna tidpunkt vid makten men Överenskommelsen förankrades i
samtliga partier representerade i riksdagen.
2011
Under 2011 startade Landstinget Västernorrland tillsammans med representanter från
den idéburna sektorn i länet ett projekt med målet att skapa en regional
överenskommelse mellan landstinget och idéburna organisationer. Det tillsattes även
en processledare på 25% som fick i uppdrag att leda arbetet.
2014
2014 så hade den första versionen av Länsöverenskommelsen Västernorrland tagits
fram och lämnades in till landstingsledningen.
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2015
Under 2015 fick vi i Sverige erfara den största flyktingvågen någonsin. Utan de ideella
krafterna runt om i landet hade vi inte klarat av att hantera antalet nyanlända som
kom. Civilsamhällets viktiga roll förtydligades ännu mer.
2017
Vid regionfullmäktige i april 2017 så antogs och undertecknades äntligen
Länsöverenskommelsen Västernorrland. Både ledande personer från regionens håll
och den idéburna sektorn skrev under. Medel avsattes även för att tillsätta en
tjänsteman som sedan tillträdde i november.
2018
Regionfullmäktige beslutade i februari om en ny politisk organisation som gäller fr.o.m.
2019. I den organisationen kommer LÖV:en få en hemvist under nämnden för
hållbarutveckling. Fram till dess beslutades i regionstyrelsen att LÖV:en kommer drivas
vidare av det personalpolitiska och allmänna utskottet (PAU).
I maj månad hade LÖV-gruppen även uppstartmöte.
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