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Landstingsstyrelsen

Prolongering av modell för samverkan mellan landstinget
och länets pensionärsorganisationer
Ärendet
I föreliggande ärende föreslås en prolongering av den modell för samverkan
mellan landstinget och länets pensionärsorganisationer som beslutades av
landstingsstyrelsen i augusti 2005.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att
prolongera fram till den 30 juni 2007 den modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och pensionärsorganisationerna som fastställdes av landstingstyrelsen den 23 augusti 2005,
att
utse minst sju representanter samt lika många ersättare som landstingets representanter i pensionärsrådet,
att
bland de som valts av landstingsstyrelsen utse ordförande i pensionärsrådet,
att
uppdra åt landstingstyrelsens kansli att i samråd med länets pensionärsorganisationer under första halvåret 2007 utarbeta förslag till ny instruktion för pensionärsrådet samt förslag till en modell för samverkan som är
anpassad till den nya politiska organisationen,
att
rekommendera hälso- och sjukvårdsnämnden att i avvaktan på att
överenskommelse kan träffas om en ny samverkansmodell på lämpligt sätt
fortsätta samverkan med pensionärsorganisationerna.
Bakgrund
Vid möte den 23 augusti 2005 beslöt landstingsstyrelsen om en modell för
samverkan med de lokala pensionärsorganisationerna. Verksamheten skulle
ses som ett försök och utvärderas under hösten 2006 i samband med att
samverkansmodellen med handikapporganisationerna enligt tidigare beslut
skulle utvärderas.
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Pensionärsrådet skulle bibehållas i tidigare fastställd form. Dess ställning
och arbetssätt skulle prövas i samband med utvärderingen under hösten
2006.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har genom intervjuer med representanter för de pensionärsorganisationer som är representerade i samverkansarbetet och med representanter från samtliga politiska partier både inom och utanför pensionärsrådet
samlat in synpunkter på hur samverkan fungerat.
Ett genomgående tema har varit att tiden har varit alltför kort för att dra nå gra mer långtgående slutsatser inför framtiden. Från organisationernas sida
har framförts förslag om en prolongering av samverkansavtalet under sex
månader för att få möjlighet till en mer fördjupad diskussion. Särskilt gäller
detta frågan om pensionärsrådets sammansättning och hur arbetet i detta
skall läggas upp. Instruktionen för rådet bör ses över för att enligt organisationerna slutligt fa stställas av landstingsfullmäktige. Nu gällande instruktion
har beslutats av landstingsstyrelsen. Vid möte med pensionärsrådet den 20
november ställde sig rådet bakom förslaget.
Förvaltningen ansluter sig till förslaget om en prolongering av samverkansmodellen med pensionärsorganisationerna. Av vikt är även att anpassa modellen till den nya politiska organisationen inom landstinget. För att under
denna period inte arbetet helt skall stå still bör representanter dock väljas i
pensionärsrådet enligt gällande instruktion.
Sju ledamöter samt sju ersättare utses av landstingsstyrelsen. Varje parti
som är representerat i styrelsen skall vara representerat i rådet. Mandatperioden är fyra år och sammanfaller med valperioderna. Ordförande i rådet
utses bland de valda av landstingsstyrelsen.
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