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Skrivelse med anledning av inskränkningar av den demokratiska insynen
och inflytandet i Allmänna utskottet och revisionen
När den borgerliga majoriteten skapade en ny politisk organisation för SLL efter valet 2006
minskade man antalet politiska uppdrag mycket kraftigt. Det blev betydligt färre
fritidspolitiker och fler heltidsarvoderade. Innan beslutet om ny politisk organisation fattades
informerade den borgerliga majoriteten oppositionen om organisationen.
När det gäller allmänna utskottet fick oppositionen information om att alla partier skulle vara
representerade där och att det i huvudsak skulle vara landstingsråden. När sedan valet till
allmänna utskottet skulle genomföras i LS gällde inte överenskommelsen längre. Nu skulle
vänsterpartiet och miljöpartiet få dela på en ordinarie post, med konsekvensen att ett parti inte
skulle få någon insyn i allmänna utskottet. Vi tycker det är allvarligt att man bryter en muntlig
överenskommelse rent principiellt, men också därför att det får stora konsekvenser för de
mindre partiernas möjlighet till politiskt inflytande och demokratisk insyn. De borgerliga
bryter också mot en tradition där alla partier tidigare mandatperioder alltid haft en plats i
allmänna utskottet.
Samma inskränkning helt i strid med traditionen gör man när det gäller revisionen. Man har
nu beslutat att välja ledamöter i de olika revisionsgrupperna innan man väljer till
revisionskollegiet. Det får till konsekvens att varken miljöpartiet eller vänsterpartiet kommer
finnas respresenterade varken i revisionsgrupperna eller revisionskollegiet, två av tre
oppositionspartier blir i så fall utslängda från landstingets revisionsarbete. Vi vill därför
föreslå att man utökar antalet revisorer i revisionsgrupperna till 7 istället för 5 så att alla
partier kan bli representerade. Vi stödjer alltså det förslag som socialdemokraterna har lyft i
en skrivelse till landstingstyrelsen.
Om inte den borgerliga majoriteten ändrar sig när det gäller allmänna utskottet och revisionen
så kräver vänsterpartiet och miljöpartiet en gruppledaröverläggning för att diskutera igenom
dessa frågor ytterligare en gång. Men vår förhoppning är naturligtvis att den borgerliga
majoriteten ska förstå värdet av alla partiers möjlighet till demokratiskt inflytande och insyn
och att man därmed kommer ändra sitt beslut.
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