SAMVERKANSAVTAL

Dnr: LK/181691

Mellan Region Värmland

Region Värmland
651 82 KARLSTAD
Organisations nr: 232100-0156

och pensionärsorganisationerna i Värmland

Pensionärsorganisationerna

Pensionärsrådet i Region Vännland, nedan kallat rådet, är ett organ för samråd, samverkan, dialog och
ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och Region Värmland.
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Syfte

Syftet att möjliggöra en långsiktig samverkan som stärker Värmland och att
skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle som bygger
på delaktighet och skapar förtroende och kunskap om varandras unika
uppdrag.
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Tidsomfattning

Avtalet gäller från 2019-01-01 -- 2022-12-31 och löper tills någon av
partema initierar en förändring. Avtalet utvärderas och revideras på det sätt
partema överenskommer.
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Samverkansfrågor

Exempel på samverkansfrågor av övergripande och principiell natur är;
långsiktigt utvecklingsarbete, inflytande och delaktighet, strukturfrågor t.ex
förberedelse inför upphandling av vårdgivare, remissorgan, tillgänglighet och
liknande frågor som kan vara av vikt för pensionärsorganisationema.
För Region Värmland innebär samverkan inom hela regionsuppdraget (hälsooch sjukvården och övrig verksamhet såsom kollektivtrafik, kultur och
bildning, regional utveckling), att den särskilda sakkunskap och erfarenhet
som finns används i planering och utveckling av verksamheten.
Samrådet med pensionärsorganisationerna är en väsentlig och integrerad del
av Region Värmlands ärende- och beslutsprocess.
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Samverkansform

Partema samverkar inom ramen för rådet. Rådet är ett övergripande
samverkansorgan mellan Region Värmland och regionala
pensionärsorganisationerna dessutom ska Riksorganisationen för pensionärer
genom sin distriktsorganisation kunna ingå i rådet. Rådet har till uppgift att

skapa dialog och samverkan mellan den politiska ledningen och
förtroendevalda från pensionärsorganisationerna.
Rådet har ansvar för att utveckla samverkan kontinuerligt. Rådet kan utse
arbetsgrupper vid behov.

Region Värmland representeras via fem (5) ledamöter som väljs ur
presidierna i nämnderna. Regiondirektören och funktionsrättsstrategen deltar
inom sina uppdrag. Sekreterarskapet tillhandahålls från Region Värmlands
sekretariat.
Pensionärsorganisationerna representeras av RPG en (1) ordinarie ledamot
•och en (1) ersättare, PRO tre (3) ordinarie ledamöter och tre (3) ersättare,
SPF två
(2) ordinarie ledamöter och två (2) ersättare samt SKPF två (2) ordinarie
ledamöter och två (2) ersättare. Ombudsman för pensionärsorganisationerna
kan delta inom ramen för sitt uppdrag.
Parterna överenskommer om behovet av att adjungera ytterligare
organisationer.
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Administrativa
rutiner

Handlingar sänds till rådets ledamöter och adjungerade. Rådet beslutar om
antal sammanträden/år.
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Ersättning

Region Värmland svarar för sammanträdesarvode, reseersättning samt
eventuell förlorad arbetsförtjänst för tjänstgörande ledamöter i rådet.
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