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Uppdragsbeskrivning
Diarienummer RS 2018-03565

Västra Götalandsregionen
Antagna av regionstyrelsen
15 januari 2019, § 5

Uppdragsbeskrivning för regionstyrelsens
beredning för externa relationer
Beredningarnas uppgift är att säkerställa beslutsunderlag, beslutsförmåga,
genomförandekraft och att därigenom höja regionstyrelsens gemensamma
kapacitet. Ett uppdrag i regionstyrelsens beredningar utgör ett särskilt ansvar för
fördjupad kunskap och att bidra till ökad beslutskraft. Beredningarnas roll är att
arbeta i ett brett perspektiv över nämndernas och styrelsernas ansvarsgränser.
Beredningarnas ledamöter kan väljas dels ur regionstyrelsen, dels ur andra
nämnder och styrelser.
De nationella och internationella frågorna berör regionstyrelsen och många av
regionens nämnder och styrelser. Det är regionstyrelsens ansvar att utse politiska
företrädare för Västra Götalandsregionen i olika europeiska och internationella
organisationer och samarbeten. Regionens bolag är på många sätt engagerade i
nationella och internationella sammanhang och därigenom företrädare för den
samlade regionkoncernen. Regionens samarbete med länets kommuner och
kommunalförbund inom BHU sker i hög grad utifrån nationella men också
internationella förutsättningar. Beredningen för externa relationer ska verka för att
de budskap och positioner som regionstyrelsen fastställer framförs på ett
koordinerat sätt och genom tydliga budbärare.
Uppdrag

Beredningen för externa relationers huvuduppgift är att bereda ärenden inför
beslut i regionstyrelsen och rapportera sitt arbete till regionstyrelsen.
Centrala frågor i beredningens arbete är att:







Stödja regionstyrelsen som VGR:s främsta företrädare gentemot regionala,
nationella och europeiska beslutsfattare.
Ge förutsättningar för regionstyrelsen att påverka relevant lagstiftning och
initiativ samt synas och agera i rätt sammanhang på nationell, europeisk
och internationell nivå.
Ge förutsättningar för regionstyrelsen att agera på omvärldshändelser som
påverkar VGR:s utveckling genom ökad kunskap och förståelse för VGR:s
roll i omvärlden.
Bereda och följa upp övergripande positioner, prioriteringar och strategier
för VGR:s påverkansarbete på nationell, europeisk och internationell nivå.
Verka för att de positioner som regionstyrelsen fastställer för
påverkansarbetet framförs på ett koordinerat sätt och genom tydliga
budbärare.
Bereda övergripande prioriteringar, positioner och strategier för VGR i
påverkansarbetet på nationell, europeisk och internationell nivå.
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Bereda och följa upp VGR:s medlemskap, företrädarskap och engagemang
i internationella samarbeten och europeiska organisationer samt samordnat
rapportera till regionstyrelsen.

Sammansättning och mandatperiod

Beredningen ska bestå av regionstyrelsens och regionfullmäktiges presidier, samt en
ledamot och ersättare vardera från regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden, hälsooch sjukvårdsstyrelsen och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Regionfullmäktiges ordförande leder beredningen för externa relationer.
Beredningen för externa relationer följer regionstyrelsens mandatperiod.
Arbetsformer

Ordföranden leder beredningens arbete och sammanträden. Ordföranden ansvarar för att
det finns en skriftlig kallelse till sammanträdet med uppgift om tid, plats och de ärenden
som ska behandlas. Kallelse ska lämnas till varje ledamot och ersättare i god tid före
sammanträdet. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett
ärende på föredragningslistan ska bifogas. Om ordföranden är förhindrad inträder i dess
ställe vice ordföranden. Om även denne är förhindrad inträder andre vice ordföranden.
Beredningen får behandla ärenden när fler än hälften av ledamöterna är
närvarande. Vid omröstning bestäms utgången genom enkel majoritet. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst.
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Vid ett sammanträde ska protokoll föras. Protokollet justeras av ordföranden och
en ledamot. Beredningen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras
omedelbart. I sådant fall ska paragrafen redovisas skriftligt vid sammanträdet och
justeras av ordföranden och en ledamot.
Närvarorätt

Regionstyrelsens ledamöter och ersättare har rätt att närvara vid beredningens
sammanträden och delta i överläggningarna.
Politiska sekreterare har rätt att närvara efter beslut i beredningen. Utöver detta
får beredningen bestämma att annan får närvara vid sammanträde. Om beredning
beslutar det får den som närvarar delta i överläggningarna.
Samråd och avgränsningar

Beredningen ska beakta om styrelsens övriga beredningar eller utskott eller andra
nämnder och styrelser ska behandla ärendet samt ansvara för att samordning i
gemensamma frågor sker.

