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Regionstyrelsen

Organisationsberedningen - Delrapport
Ordförandens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige fastställer det så kallade minoritetsskyddet i
enlighet med det förslag som har överlämnats av organisationsberedningen i Delrapport I att gälla från och med nästa mandatperiod.
Sammanfattning

Organisationsberedningen har överlämnat ett förslag om så kallat
minoritetsskydd att gälla från och med nästa mandatperiod. Att göra detta
ingick i det direktiv som regionstyrelsen lämnade till beredningen vid dess
inrättande hösten 2013.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2014-05-15
2. Delrapport I från organisationsberedningen
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Regionstyrelsen tillsatte hösten 2013 en tillfällig beredning, kallad
Organisationsberedningen, med uppdrag att genomföra en översyn av den
politiska organisationen inför mandatperioden 2015-2018. I uppdraget har
ingått att lämna förslag om det så kallade minoritetsskyddet, som innebär att
förutsättningarna för den politiska minoriteten (oppositionen) fastställs av
regionfullmäktige före det val till regionfullmäktige och den mandatperiod
som regelverket ska omfatta.
Organisationsberedningen föreslår att nuvarande regler för minoritetsskydd, beslutade av regionfullmäktige 2010-06-29, § 76, med undantag för
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två mindre justeringar ska gälla även under nästa mandatperiod. Regelverket
innehåller bestämmelser vad gäller regionråd, gruppledare och politiska
sekreterare.
Organisationsberedningen föreslår, som framgår ovan, två mindre
justeringar i nuvarande regelverk.
Bestämmelsen om att gruppledararvode kan omvandlas och användas mera
fritt som partigrupperna önskar bör uttryckas mera tydligt för att visa vad
det handlar om. Innebörden i denna bestämmelse är att ett gruppledararvode, efter beslut i regionstyrelsen, kan delas som ett fast arvode till mer
än en person. Någon av dessa måste dock vara utpekad gruppledare.
Pengarna kan inte användas för andra ändamål, vilket inte framgår av
nuvarande skrivning. Organisationsberedningen föreslår att detta tydliggörs
i enlighet med förslaget i delrapporten.
Bestämmelsen om att oppositionen får dela på högst 5 regionråd föreslås
strykas. Bestämmelsen innebär att om fördelningen av regionråd mellan
partierna (som grundas på antal mandat i fullmäktige) skulle innebära fler än
sammanlagt fem regionråd ska det parti som fått flest regionråd minska sitt
antal med ett. Sannolikheten för att detta ska inträffa är synnerligen liten, då
partierna i så fall måste hamna på ett visst exakt antal mandat precis ovanför
gränsen för ytterligare ett regionråd. Dessutom kan mer än ett parti hamna
på samma antal mandat och antal regionråd, vilket innebär oklarheter om
vilket av partierna som då ska lämna ifrån sig en regionrådspost. Tre partier
skulle till exempel kunna få vardera 24 mandat, vilket innebär 2 regionråd
per parti.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förslaget kan teoretiskt sett få den enda ekonomiska konsekvensen att
ytterligare ett regionråd inom minoriteten måste finansieras, vilket då sker
med budgeten för förtroendemannaorganisationen.
Juridisk bedömning

Ingen juridisk bedömning har ansetts nödvändig i detta ärende.
Miljökonsekvenser

Förslaget får inga miljökonsekvenser.
Samverkan med berörda fackliga organisationer

Ingen samverkan har bedömts nödvändig i detta ärende.
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Uppföljning

En utvärdering av detta minoritetsskydd bör genomföras inför mandatperioden 2019-2022.

Pia Kinhult
Ordförande

Jonas Rastad
Regiondirektör
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