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Instruktion för regiondirektören
1. Regiondirektörens ställning
Regiondirektören är Region Norrbottens ledande tjänsteman och chef för
samtliga medarbetare inom regionens förvaltningsorganisation. Regiondirektören beslutar om anställning av och till anställning hörande frågor
för biträdande regiondirektören, divisionschefer samt avdelningsdirektörer inom regiondirektörens stab. I chefskapet ingår att hålla medarbetarsamtal och lönesamtal.
Regiondirektören har till sin hjälp en biträdande regiondirektör som ansvarar för anställning av och till anställning hörande frågor för divisionschefer för divisionerna närsjukvård, länssjukvård och folktandvård.
Delegation av beslutanderätt ges som huvudregel till regiondirektören,
som i sin tur har rätt att vidaredelegera till tjänstemän inom förvaltningen.
2. Regiondirektörens uppdrag
Regiondirektören har sitt uppdrag från och har anställts av regionstyrelsen. Regionstyrelsens ordförande beslutar om anställningsvillkor för regiondirektören. Regiondirektören ansvarar inför och rapporterar till regionstyrelsen. Regionstyrelsens ordförande är chef för regiondirektören,
vilket bland annat innebär att vara uttolkare av styrelsens uppdrag samt
hålla medarbetarsamtal med regiondirektören. Regiondirektören ska fortlöpande hålla ordföranden informerad om hur uppdragen fortskrider.
Regiondirektören svarar för ledning, samordning och fördelning av
övergripande uppdrag samt stödjer direktörer inom regiondirektörens
stab samt divisionschefer för divisionerna Service, Länsteknik, Närsjukvård, Länssjukvård och Folktandvård i deras specifika uppdrag.
Regiondirektören har i uppdrag att leda och samordna strategisk planering och utveckling oberoende av utförare samt operativt leda den egna
verksamheten.
Regiondirektören har ansvaret för att fastställa en effektiv ledningsorganisation och att verka för en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan
förtroendevalda och tjänstemän. Uppdraget innebär att utveckla och effektivisera regionen som organisation genom att svara för att principer
om styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll finns och
används. Regiondirektören ansvarar också för att skapa en helhetssyn
och driva och leda de regionövergripande och strategiska frågorna.
Regiondirektören biträder regionstyrelsen i dess uppsiktsplikt över
nämnder, utskottet och ägarstyrning av bolag och annan verksamhet som
bedrivs genom andra juridiska personer.
Regiondirektören ansvarar för att regionstyrelsens och patientnämndens
beslut verkställs.
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Regiondirektören ska säkerställa att av styrelsen beslutad delegationsordning följs och att beslut som meddelats av delegat, i enlighet med delegationsordning, anmäls till styrelsen i den ordning styrelsen beslutat.
Regiondirektören har det övergripande ansvaret för samverkan med de
fackliga organisationerna utifrån det fastställda samverkanssystemet.
3. Regiondirektörens roll i regionstyrelsen, patientnämnden, regionutvecklingsutskottet och internationella beredningen
Regiondirektören är ansvarig för beredning av de ärenden som behandlas
av regionstyrelsen och regionutvecklingsutskottet. Ansvaret innebär
bland annat att det inför varje sammanträde ska finnas adekvat beslutsunderlag i de ärenden som ska behandlas. Styrelsen har alltid möjlighet
att lägga fram förslag med eget underlag till beslut.
För ärenden som kommer från patientnämnden ansvarar regiondirektören för att komplettering sker med yttrande och beslutsförslag, till exempel avseende finansiering av förslagen.
Regiondirektören ska arbeta med stor integritet med avseende på information och underlag för beslut.
Regiondirektören deltar som föredragande med yttranderätt i regionstyrelsen. Regiondirektören kan överlåta till någon eller några av direktörerna inom regiondirektörens stab att vara föredragande i regionstyrelsen.
4. Regionfullmäktige
Regiondirektören ska närvara vid fullmäktiges sammanträden för att
kunna lämna upplysningar i sakfrågor. Regiondirektören ska ge stöd från
tjänstemannaorganisationen till fullmäktiges presidium och regionfullmäktiges ledamöter. Regiondirektören kan fullgöra detta uppdrag genom
att svara för att annan sakkunnig tjänsteman finns närvarande.
5. Externa kontakter och massmedia
Regiondirektören ska företräda Region Norrbotten i externa kontakter
såväl inom som utom länet. Omfattning och inriktning av formella externa kontakter avgörs ytterst av regionstyrelsens ordförande.
Regiondirektören är ytterst ansvarig för kontakterna med massmedia i de
frågor som rör förvaltningen. Regiondirektören har vidare ansvaret för
att hela förvaltningen strävar efter bra relationer med massmedia och alltid lämnar korrekta uppgifter.
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