Forudsætninger og hindringer for et godt samarbejde
At få samarbejdet til at fungere kreativt og optimalt kræver visse forudsætninger. Hvis disse forudsætninger
ikke er til stede, vil de i stedet vanskeliggøre eller hindre samarbejdsprocessen.
Oplandsrådet er det forum, hvor interessenter og offentlige myndigheder kan mødes på ”neutral grund” for at
udveksle viden og erfaring og udvikle innovative løsninger.
Tydelige roller, ansvar og rammer
I samarbejdssituationer er det vigtigt at forholde sig til mere grundlæggende forudsætninger for en meningsfuld dialog. Helt enkelt kan man sige, at en meningsfuld dialog forudsætter, at der er:





Noget at tale om. Noget konkret såsom mål der skal opnås på overflade-, kyst- eller grundvand.
Noget at samtale for. Løsninger som ikke er givet på forhånd.
Nogen at samtale med. Personer som har mandat og er villige til at indgå i dialog, og som ikke søger tilflugt i faste roller og positioner.
En organisation og en ramme hvor samtalen kan finde sted. Mødes på neutral grund hvor mål,
roller og ansvar er tydeliggjort.

Vigtigt for en god dialog er desuden viljen til refleksion og humor. Humor er evnen til at være i stand til at
vende ting og se dem fra nye, uventede vinkler, hvilket er essensen af en god dialog.
Det er alle medlemmernes ansvar at arbejde for, at forudsætningerne for en god dialog og samarbejde er til
stede i oplandsrådet.
Tid
Det tager tid.
Det tager tid for oplandsrådet at begynde at arbejde bevidst med det lokale samarbejde. Det vil tage tid at
kende til styrelser og netværk og sætte sig ind i, hvad vandforvaltningssamarbejdet indebærer og at lære
vandområderne at kende.
Tillid
Sommetider opstår der uenigheder og konflikter. Dels omkring hvordan man skal arbejde og i nogle tilfælde
står den gamle organisation i vejen for en ny måde at arbejde på. Det tager tid at opbygge en velfungerende
arbejdsform og funktionelle roller. Ved at acceptere og respektere meningsforskelle og forskellige behov
gives mulighed for at udvikle en konsensus om vigtige spørgsmål. Medlemmerne i oplandsrådet har et fælles
ansvar for at håndtere uenigheder og forskellige behov på en konstruktiv måde.

Tekst er frit efter ”Förutsattninger och hinder för ett bra samverksanarbete, bilag 2, Länsstyrelsen Halland.

