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Reglemente för länspensionärsrådet
Fastställt av regionstyrelsen landstingsstyrelsen den 14 oktoberber 2020 §
123

Uppgifter
1 § Rådet Länspensionärsrådet ska fungera som organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer och regionen landstinget.
2 § Rådet ska vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som rör
pensionärer.
3 § Rådet kan ta initiativ till att nya pensionärsfrågor behandlas i regionstyrelsen landstingsstyrelsen. En viktig uppgift för rådet är att utgöra remissorgan i olika frågor av intresse för pensionärerna samt fungera som forum för
opinionsbildning och kunskapsspridning.

Sammansättning
4 § De distriktsorganisationer för pensionärer med minst 1 000 betalande
medlemmar som finns inom regionområdet landstingsområdet och som tillhör en rikssammanslutning för pensionärer ska beredas representation i länspensionärsrådet.
5 § Organisationer som berörs inom regionområdet landstingsområdet är för
närvarande Pensionärernas riksorganisation (PRO), Svenska Kommunalpensionärers förbund (SKPF) och SPF Seniorerna. och Sveriges pensionärers
riksförbund (SPRF).
6 § Rådet ska bestå av tio ledamöter, varav sex utses av pensionärsorganisationerna i proportion till respektive organisations medlemsantal vid mandatperiodens början. Övriga ledamöter utses av regionen. För varje ledamot
utses en personlig ersättare.
7 § Till rådet kan vid behov adjungeras representanter från statliga myndigheter, kommunala verksamheter och regionverksamheter.

Organisation och arbetsformer
8 § Rådet Länspensionärsrådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordföranden ska utses bland de ledamöter som utsetts av regionen
landstinget. Rådet Länspensionärsrådet utser vice ordförande bland representanterna för pensionärsorganisationerna.
10 § Som sekreterare fungerar tjänsteman från regiondirektörens landstingsdirektörens stab.
11 § Ledamöternas mandattid sammanfaller med mandattiden för regionstyrelsen landstingsstyrelsen.
12 § Rådet ska utse ett beredningsutskott arbetsutskott med bestående av
ordförande samt en ledamot samt och en personlig ersättare från varje pensionärsorganisation. som ska Utskottet har till uppgift att förbereda ärenden
och vid behov förelägga rådet beslutsunderlag eller förslag till beslut. Arbetsutskottet Utskottet kan i brådskande fall avge yttranden till berörda organ inom regionen. landstinget.
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13 § Skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsändes till rådets ledamöter
och för kännedom till rådets ersättare senast 14 dagar före rådets sammanträden.
14 § Rådet ska inrikta sig på att sammanträda minst fyra gånger per kalenderår, varav en gång i anslutning till regionens strategiska plan. landstingets
budgetbehandling. Det sammanträde som ska hållas i samband med behandlingen av strategiska planen budgetbehandlingen ska förläggas till sådan
tidpunkt att synpunkter på planen budgeten, som kan framkomma under
rådssammanträdet, också kan beaktas vid den fortsatta behandlingen av strategiska planen inom regionen. budgetbehandlingen inom landstinget.
15 § Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande
eller fler än hälften av rådets ledamöter begär detta.
16 § Vid rådets sammanträden ska protokoll föras. Protokollsutdrag tillställs
dem som är berörda av i protokollet intagna beslut. Fullständiga protokoll
ska delges ledamöter och ersättare i rådet samt regionstyrelsen landstingsstyrelsen och pensionärsorganisationernas distriktsstyrelser.
17 § Rådet utser för varje sammanträde en ledamot till att jämte ordföranden
justera protokollet.
15 § Rådets möten är slutna möten.

Ekonomi
18 § Till såväl regionens landstingets som pensionärsorganisationernas
tjänstgörande representanter utbetalas rese-, traktaments- och sammanträdesersättning enligt regionens landstingets bestämmelser. Ersättningarna betalas
med regionmedel landstingsmedel. I övrigt hänvisas till Regler för arvode
och ersättning till förtroendevalda i Region Norrbotten.
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