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Direktiv för översyn av den politiska
organisationen för mandatperioden
2019 - 2022
Inledning
Regionen har inför varje mandatperiod gjort en större eller mindre översyn av den politiska
organisationen. Inför nuvarande mandatperiod gjordes en översyn först utifrån att
landstinget och regionförbundet Jämtlands län skulle bestå under perioden. När det blev
klart att landstingets ansökan om att få bilda region och överta det regionala
utvecklingsansvaret skulle bifallas gjordes en kompletterande översyn med hänsyn till detta.

Syftet med översynen
Översynen syftar till att skapa






En tydlig politisk styrning
Effektivare politisk organisation
Bättre samverkan och fler strategiska beslut med övriga aktörer inom länet
(Kommuner, myndigheter, näringsliv)
Förbättrad medborgardialog
En organisation där både majoritet och minoritet ges goda förutsättningar för
politiskt arbete.

Direktiv
Det finns flera skäl till att göra en större översyn inför mandatperioden 2019 - 2022. Några
områden som bör förbättras är





Den politiska styrningen, externt och internt behöver bli tydligare.
Innebörden av ett förbättrat medborgarinflytande bör definieras och stärkas.
En förstärkt politisk styrning av vården och det regionala utvecklingsansvaret bör
genomföras.
Regionfullmäktiges roll som uppdragsgivare bör stärkas och tydliggöras.
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Ett tydliggörande av styrelsens övergripande, sammanhållande och ledande roll i
organisationen bör ske.
En stärkning av fullmäktigeledamotens styrning och påverkan bör åstadkommas.
Det dubbla politiska perspektivet – både internt och externt bör synliggöras.

Till grund för översynen bör ligga en omvärldsanalys där kunskaper om hur kommuner och
landsting/regioner eller motsvarande styrs i Sverige. Sveriges Kommuners och Landstings
arbete för demokratiutveckling bör granskas. Till grund för översynen bör också ligga
erfarenheter av den nuvarande organisationen. I översynen bör också belysas hur EU och
europafrågor påverkar regionens verksamheter och regionpolitikers beslut.
Regionen är aktiv i ett antal organisationer som inte är formella som politiska organ som till
exempel AER, Europaforum Norra Europa, NSPA och Mittnordenkommittén. Regionens
relation till dessa bör analyseras i översynen.
Regionen deltar också i ett antal regionals samverkansarenor. Dessa samverkansområdens
krav på den politiska organisationen bör analyseras.
Översynen ska leda till






förslag till ny politisk organisation för mandatperioden 2019 - 2022,
förslag på arbetsordning och reglementen för den politiska organisationen,
förslag till regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda,
förslag till regler för stöd till de politiska partierna och
förslag på arbetsformer där ny teknik används för att underlätta det politiska arbetet

Genomförande
En särskild beredning tillsätts för att genomföra översynen. Beredningen ska bestå av en
ledamot från varje parti samt regionfullmäktiges presidium. De politiska sekreterarna har
närvarorätt och yttranderätt. En ordförande och vice ordförande utses.
Den särskilda beredningen ska ha resurser för ledning och sammanträden, resor samt
övriga kostnader. Totalt beräknas den särskilda beredningen behöva 390 000 kronor för att
genomföra arbetet.
Den särskilda beredningen ska lägga fram sina förslag till fullmäktige senast under februari
2018.
Beredningen börjar sitt arbete den 1 maj 2017.
Till beredningens arbete skall behövliga tjänstemannaresurser finnas.

