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RS/2343/2016
Revidering av regionala utvecklingsnämndens reglemente
och tillägg i arvodesregler för förtroendevalda
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige beslutade i november 2019, § 132, att överföra verksamheten i
bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB till förvaltning från 1 juli 2020, och att
verksamheten ska organiseras under regionala utvecklingsnämnden. Fullmäktige
beslutade även att ett utskott för kollektivtrafikfrågor ska inrättas, bestående av fem
ledamöter och fem ersättare.
Regionstyrelsen fick i uppdrag att inför överföring av verksamheten ta fram förslag
på reviderat reglemente för regionala utvecklingsnämnden, samt att se över andra
styrdokument som berörs av organisationsförändringen.
Regionstyrelsen har tagit fram ett förslag till reviderat reglemente för nämnden där
utskottets uppgifter, sammansättning och arbetsformer regleras. Förslaget
innehåller även ett antal mindre redaktionella ändringar och förtydliganden. I
reglementet föreslås att utskottet ska ha en ordförande och en vice ordförande
(presidium).
Fast arvode för presidiet regleras inte i reglementet utan i Arvodesregler för
förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen. Därför föreslås följande tillägg i
arvodesreglerna under avsnitt 9 Tabell över fasta arvoden:
Regionala utvecklingsnämndens utskott för kollektivtrafikfrågor
Ordförande
20 %
Vice ordförande
10 %
Föreslagen procent motsvarar den procent som gäller för ordförande och vice
ordförande i dagens bolagsstyrelse.
Då regionstyrelsens förslag berör regionala utvecklingsnämndens organisation och
verksamhetsområden har regionstyrelsen inhämtat nämndens synpunkter genom
att skicka förslaget på remiss till nämnden. Regionala utvecklingsnämnden har
enligt beslut 2020-02-25 § 15 inga synpunkter på regionstyrelsens förslag till
reviderat reglemente för nämnden eller föreslaget tillägg i arvodesreglerna.

Tjänsteskrivelse

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Reviderat Reglemente för regional utvecklingsnämnd i Region Jämtland
Härjedalen 2019 – 2022 antas.
2. I Arvodesregler för förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen fastställs
följande tillägg under avsnitt 9 Tabell över fasta arvoden:
Regionala utvecklingsnämndens utskott för kollektivtrafikfrågor
Ordförande
20 %
Vice ordförande
10 %
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