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Västra Götalandsregionen
Regionkansliet, Administrativa avd.
Handläggare: Christina Karlsson
Telefon: 070 -082 5216
E-post: christina.karlsson@vgregion.se

Till regionstyrelsen

Bestämmelser om samråd med
pensionärsorganisationer
Förslag till beslut
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen godkänner bestämmelser om samråd med
pensionärsorganisationer på regional nivå (regionalt pensionärsråd).
2. Regionstyrelsen upphäver reglemente för pensionärsråd- knutna till hälsooch sjukvårdsnämnderna, beslutat av regionstyrelsen 2002 (§ 301/2002,
dnr RS 504 -2002). Reglementet upphör att gälla 31 december 2014.
3. Regionstyrelsen uppmanar hälso- och sjukvårdsnämnderna att göra en
översyn av formerna för samråd med pensionärsorganisationer på lokal
nivå.
4. Regionstyrelsen utser TVÅ NAMN till ledamöter i det regionala
pensionärsrådet och TVÅ NAMN till ersättare.
5. Finansieringen av det regionala pensionärsrådet sker från regionstyrelsens
anslag för förtroendemannaorganisationen.

Sammanfattning av ärendet
Bestämmelser om samverkansformer mellan pensionärsorganisationerna och
Västra Götalandsregionen på det regionala planet beslutades 1999 av
regionstyrelsen. För samråd på lokal nivå fastställdes 2002 ett reglemente för
pensionärsråd knutna till hälso- och sjukvårdsnämnderna.
Ett nytt förslag till bestämmelser har tagits fram i samråd med
pensionärsorganisationerna. Förslaget innebär att det inom regionen ska finnas
dels ett regionalt pensionärsråd som regionstyrelsen är ansvarig för, dels lokala
pensionärsråd knutna till hälso- och sjukvårdsnämnderna. Regionstyrelsen
beslutar om arbetsformer för det regionala pensionärsrådet. Befintligt reglemente
för de lokala pensionärsråden som beslutats av regionstyrelsen föreslås upphävas
så att hälso- och sjukvårdsnämnderna ges möjlighet att på lokal nivå komma fram
till samrådsformer.
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Förslag till bestämmelser
Allmänt
Inom Västra Götalandsregionen finns ett regionalt pensionärsråd knutet till
regionstyrelsen samt lokala pensionärsråd knutna till hälso- och
sjukvårdsnämnderna. Nedanstående förslag till bestämmelser gäller för det
regionala pensionärsrådet.
Syfte – Rådets uppgift

Det regionala pensionärsrådet är ett forum för samråd mellan företrädare för
pensionärsorganisationerna och regionstyrelsen. Verksamhetsområdet ska vara
det som Västra Götalandsregionen ansvarar för, det vill säga hälso- och sjukvård,
trafik, regional utveckling, miljö och kultur.
Rådets uppgift är att
- stärka inflytandet i övergripande frågor som gäller pensionärer
- verka för att pensionärers frågor beaktas och initiera nya frågor av
övergripande karaktär i regionstyrelsen som berör pensionärer
- vara ett forum för ömsesidig information och kunskapsspridning
Sammansättning

Rådet består av två ledamöter och två ersättare utsedda av regionstyrelsen och
tolv ledamöter och tolv ersättare från pensionärsorganisationerna. Ledamöter och
ersättare utses för mandatperioden.
Rådet består av ledamöter från pensionärsorganisationer som
- tillhör en riksorganisation som är rikstäckande
- har regional verksamhet i Västra Götaland
- är berättigad till organisationsbidrag från Västra Götalandsregionen.
Pensionärsorganisationerna fördelar sina ledamöter efter medlemsantal och
fördelning sker vid inbördes förhandling. Varje pensionärsorganisation som
uppfyller ovanstående kriterier ska tilldelas ett grundmandat (en ledamot med en
ersättare). Organisationerna utser inom sig personliga ersättare till samma antal
som ledamöter.
Västra Götalandsregionens representanter utses av regionstyrelsen.
Ordförande i rådet utses av regionstyrelsen.
Arbetsformer

Rådet ska ha möten minst fyra gånger per år.
Det är angeläget att tillfälle till samråd erbjuds i ett tidigt skede av
beslutsprocesser gällande övergripande frågor som berör pensionärer. En
gemensam planering för rådets möten och innehåll för året ska därför göras inför
varje nytt år. Planeringen behandlas på rådets sista möte för året.
Kallelse, ärendelista och handlingar ska skickas till rådets ledamöter och ersättare
om möjligt senast sju dagar före mötet. Frågor av övergripande karaktär som
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ledamot i rådet vill ska tas upp på mötet ska skickas in till rådets sekreterare tre
veckor före mötesdagen.
Ledamöter och ersättare kallas till mötena. Vid förhinder att närvara ansvarar
ledamot för att, för kännedom, meddela sin ersättare.
Vid rådets möten förs anteckningar. Regionkansliet ansvarar för sekreterarskapet i
rådet.
Rådet kan bjuda in sakkunniga, såväl från pensionärsorganisationerna som
regionstyrelsen eller annat politiskt organ i Västra Götalandsregionen när det
behövs för att belysa en särskild fråga. Rådet har möjlighet att bilda tillfälliga
arbetsgrupper för särskilda frågor.
Inför varje ny mandatperiod ska rådet erbjudas utbildning i regionkunskap.
Frågan om arvoden för deltagande i möten regleras i Arvodesbestämmelser för
förtroendevalda i Västra Götalandsregionen som fastställs av regionfullmäktige.
Arvodesberedningen ansvarar enligt bestämmelserna för tolkningar och
tillämpningsanvisningar av bestämmelserna.
Finansiering

Finansieringen av det regionala pensionärsrådet sker från regionstyrelsens anslag
för förtroendemannaorganisationen.

Beredning
Förslaget har tagits fram i samråd med pensionärsorganisationerna och har
behandlats i det regionala pensionärsrådet.
Avstämning har skett i förhållande till de samråd som sker inom ramen för
kommittén för rättighetsfrågor.
Regionkansliet
Ann-Sofi Lodin
Regiondirektör

Bengt Säterskog
Administrativ direktör

Beslutet skickas till

Respektive pensionärsorganisation
Arvodesberedningen
Kommittén för rättighetsfrågor
Hälso- och sjukvårdsnämnderna

