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§ 21

Motion 18-2019 om praktisk kunskap
om regionens verksamheter
Dnr 2212-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.
Reservation
Glenn Berggård (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Protokollsanteckning
Socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Ett införande av praktisk politikerorientering skulle medföra ett merarbete
för regionens verksamheter som dessa inte bedöms ha utrymme att hantera.
Regionen tillhandahåller möjligheter för förtroendevalda att fördjupa sin
kunskap om regionens verksamheter på olika sätt, bland annat genom regionfullmäktiges beredningar och genom de partistöd som årligen utbetalas
till de partier som är representerade i regionfullmäktige.

Sammanfattning
Kristina Nilsson (V) föreslår i en motion att varje förtroendevald inom regionen, som ej har månads- eller årsarvode för sitt uppdrag, får möjlighet till
minst två dagars prpo (praktisk politikerorientering) varje mandatperiod med
kostnader täckta som vid fullmäktigemöte. Med hänvisning till det merarbete
för regionens verksamheter detta skulle medföra föreslås motionen avslås.
Regionen tillhandahåller möjligheter för förtroendevalda att fördjupa sin
kunskap om regionens verksamheter på andra sätt, bland annat via regionfullmäktiges beredningar och genom de partistöd regionen utbetalar till partier representerade i regionfullmäktige.

Ärendets behandling under sammanträdet
Glenn Berggård (V) föreslår bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Glenn Berggårds förslag och
finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.

Ärendet
Kristina Nilsson (V) föreslår att regionens förtroendevalda ska ges möjlighet
till två dagars praktisk politikerorientering per mandatperiod.
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Att ge förtroendevalda en meningsfull praktisk politikerorientering förutsätter att berörda medarbetare vid olika verksamheter avsätter tid från sina ordinarie arbetsuppgifter. Det innebär ett merarbete för verksamheterna, som
samtidigt har sina ordinarie arbetsuppgifter att omhänderta. Regionens förtroendevalda ges möjlighet till insyn och kunskapsuppbyggnad kring regionens olika verksamheter på olika sätt, exempelvis genom verksamheten i regionfullmäktiges beredningar, regionfullmäktiges utbildningsdagar och via
det partistöd regionen årligen utbetalar till partier representerade i regionfullmäktige.
Mot denna bakgrund bedöms det inte vara motiverat att bifalla motionens
förslag om praktisk politikerorientering med hänvisning till det merarbete
detta skulle innebära för regionens verksamheter.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Motion 18-2019 om praktisk kunskap om regionens verksamheter
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
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