BAKGRUND Antalet unga med förtroendeuppdrag i landstinget är

SYFTE OCH MÅL Syftet är att fler yngre ska vara tillgängliga för

få. Av dagens ledamöter i landstingsfullmäktige är en person
mellan 18 och 29 år. En tredjedel av ledamöterna är i 30-49årsåldern. Två av åtta avgångna ledamöter efter valet 2010 är
under 30 år. Av samtliga partiers kandidater i landstingsfullmäktigevalet 2010 var 8,2 % under 30 år.
I Landstingsplan 2013-2015 har medel anvisats för en
Politikerakademi under 2013-2014.

förtroendeuppdrag inför och efter valen 2014 och att antalet yngre
med förtroendeuppdrag ska öka i landstinget.
Målet med Politikerakademin är att ge yngre norrbottningar
goda förutsättningar att förbereda sig för att gå in och upprätthålla
politiska förtroendeuppdrag

Politikerakademin är en utbildning i samhällskunskap som inte
är partipolitisk, utan kompletterar partiernas egna utbildningar.
Den ska inte ta upp frågor som hör hemma i landstingets
utbildning av nyvalda förtroendevalda.

Utbildningen har i huvudsak följande innehåll:
 Norrbottnisk historia
 Så funkar det i grunden – vad kännetecknar politiska system?
 Så fungerar politiska system: Sverige, EU och världen
 Beslutsfattande i Sverige och EU
 Hur kommuner och landsting styrs, organiseras och administreras
 Kommunal ekonomi
 Demokrati, representation och korruption. Etik
 Opinion och politik
 Från regionalpolitik till regional utvecklingspolitik
 Näringslivet och länets utveckling
 Mediesamhället
 Samhällsekonomi
Landstingets gruppledare är referensgrupp till Politikerakademin.
ARBETSSÄTT
Grunden för utbildningen är uppdraget som förtroendevald/att
representera medborgarna.
Dialog, lyssnande och samtal ska prägla utbildningens genomförande.
Föreläsare engageras för olika sakområden i utbildningen.
Politikerakademin praktiska genomförande leds av processledare, vars
uppgift är att verka för att alla deltagare engageras.
Deltagarna ska regelbundet hålla kontakt med sina partier och det
kommer att bli samtal mellan partierna och Politikerakademin.

FÖRUTSÄTTNINGAR


Politikerakademin vänder sig till deltagare från partier representerade i
landstingsfullmäktige. 71 personer beräknas delta



Deltagarna ska vara personer under 45 år. Platserna i
Politikerakademin är personliga. Utbildningens kvalificerade nivå
förutsätter att deltagarna har erfarenhet av politiskt arbete



Politikerakademin genomförs åtta lördagar i Luleå, deltagande i
Kraftsamling, mellanliggande arbete samt studiebesök



Datum för utbildningstillfällen är 27/4, 25/5, 24/8, 21/9, 19/10, 25/11
2013 samt 18/1, 11/2 (Kraftsamling) samt 15/2 2014. Studiebesök
preliminärt 20-21/3 2014 i Stockholm



Ingen avgift. Utbildningsmaterial, måltider, resor, m.m. ingår. Arvode
utbetalas inte. Diplom utdelas vid genomgången utbildning



Partiernas distriktsorganisationer utser sina deltagare. Jämn
könsfördelning samt geografisk spridning beträffande varje partis
deltagare bör eftersträvas



Antalet deltagare fördelas mellan partierna så att alla partier i grunden
har sex platser vardera. Övriga platser fördelas proportionellt i
förhållande till andelen mandat i landstingsfullmäktige



Fördelningen av platser är följande:
Socialdemokraterna
21
Norrbottens Sjukvårdsparti
11
Moderaterna
10
Vänsterpartiet
8
Miljöpartiet
7
Centerpartiet
7
Folkpartiet Liberalerna
7

Om ett parti inte använder samtliga sina platser ska ej använda platser
lämnas över till annat parti, där parti med minst mandat har företräde i
stigande ordning.
ANMÄLAN
Deltagarnas namn meddelas av partierna till NLL, projektledare Ewa
Hedkvist Petersen, per e-mail ewa.hedkvist-petersen@nll.se, eller per
brev till adress NLL, 971 89 Luleå, senast den 8 mars 2013.
På webbsidan www.nll.se/politikerakademin kommer information om
program etc. att läggas ut löpande. Om ni vill ha besök för mer info, hör av
er till projektledaren.

