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§ 20

Motion 13-2019 om kostnader för
spetskompetens
Dnr 2185-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionfullmäktige bör verka för att även fortsättningsvis låta nämnderna disponera över det tilldelade budgetutrymmet samt i vanlig ordning följa upp
hur styrelsen och övriga nämnder utför sina respektive uppdrag. Med tanke
på regionens ansträngda ekonomiska läge så förutsätts det att samtliga nämnder och verksamheter är fortsatt försiktiga och restriktiva med kostnader som
inte är absolut nödvändiga för fullgörandet av sitt uppdrag.

Sammanfattning
Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att Region Norrbotten inte
ska tillhandahålla spetskompetensutbildningar för politiker inom Region
Norrbotten. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå motionen då
det är en fråga som nämnderna själva bör hantera.

Ärendets behandling under sammanträdet
Marianne Sandström (SD) föreslår bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Marianne Sandströms förslag
och finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.

Ärendet
En motion inkom till regionfullmäktige den 13 juni 2019 från Marianne
Sandström (SD) om att Region Norrbotten inte ska tillhandahålla spetskompetenskurser för regionens politiker som en åtgärd för att minska på regionens utgifter. Som exempel på spetskompetenskurs nämns engelskakurser på
avancerad nivå för politiker med internationella uppdrag.
Kommunallagens bestämmelser bygger på att nämnder har ett visst mått av
självbestämmande över hur de ska genomföra uppgifterna som tilldelas dem
av fullmäktige. Det är en fråga för varje enskild nämnd att besluta om hur de
fördelar sin budget för att på bästa sätt utföra det uppdrag som de tilldelats
av fullmäktige eller genom lagstiftning.
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Det har inte varit vanligt förekommande inom Region Norrbotten med utbildningar liknande de som avses i motionen.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Motion 13-2019 om kostnader för spetskompetens
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