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Förslag till debattordning
Datum 2014-05-05

Västra Götalandsregionen
Regionfullmäktige

Förslag till debattordning och tidplan vid
regionfullmäktiges budgetmöte 9-10 juni 2014
Regionfullmäktiges presidium föreslår efter samråd med gruppledarna följande
tidplan och debattordning för budgetmötet:
Måndag 9 juni

09.30-12.00
12.00-13.00
13.00
20.00

Sammanträdet börjar (Ev. frågor och interpellationer. Övriga beslutsärenden)
Lunch
Budgetärendet startar
Sammanträdet ajourneras

Tisdag 10 juni

09.00-12.00 Sammanträdet fortsätter
12.00-13.00 Lunch
13.00-Utdelning av kulturpris
Sammanträdet fortsätter
Huvudområden

Budgetdebatten delas in i följande huvudområden:
Dag 1
- Övergripande budgetdebatt – Gruppledarna, övriga ledamöter
- Personalfrågor
- Rättighetsfrågor
- Folkhälsa
- Regional utveckling (infrastruktur, näringsliv, forskning och utveckling, utbildning, turism)
- Kollektivtrafik
- Kultur
- Miljö
Om debatten under dessa rubriker inte hinns med till kl. 20.00 fortsätter debatten dag 2,
men efter övriga rubriker.
Dag 2
- Övergripande hälso- och sjukvårdsdebatt – Gruppledarna, övriga ledamöter
- Hälso- och sjukvård
- Patientnämnderna
- Fastigheter
- Regionservice
- Övrigt
- Ev. fortsatt debatt från dag 1

Postadress:
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Besöksadress:
Residenset
Torget
Vänersborg

Telefon:
010-441 00 00

Webbplats:
www.vgregion.se

E-post:
regionstyrelsen@vgregion.se
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Gruppledardebatt – övergripande

Gruppledarna har kommit överens om att begränsa sina inledande
huvudanföranden till max 5 minuter. Efter varje huvudanförande har övriga
gruppledare möjlighet att begära max 2 repliker. Replikerna är maximerade till 1
minut. Replikskiftena bör lämnas från talarstolarna.
Gruppledardebatt – övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor

Gruppledarna har kommit överens om att i år även ha en övergripande hälso- och
sjukvårdsdebatt som inleder dag 2. Gruppledaren eller den gruppledaren utser får
hålla ett huvudanförande på max 5 minuter. I övrigt gäller samma regler för replik
som i gruppledardebatten.
Övrig budgetdebatt

Övriga inlägg begränsas till 3 minuter. I samband med inledningen läggs
eventuella yrkanden. Därefter ges möjlighet till max 2 replikskiften per anförande
och person. Replikerna är maximerade till 1 minut. Replik medges för den som
deltagit i debatten inom respektive huvudområde eller blivit personligen
namngiven. Replikskiften bör lämnas från bänken.
Talare anmäler sig till presidiet, helst innan debatten påbörjas och med angivande
av område. Presidiet kan sedan sortera talarna så att inläggen hamnar inom
samma grupp.
Efter avslutad debatt inom samtliga områden summerar presidiet och ställer
proposition på framlagda förslag och yrkanden. Förslagen kommer att ställas mot
varandra i sin helhet.

Regionfullmäktiges presidium

Gruppledarna

