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1. Regler för politiska lärlingar i Region Örebro län
Efter beslut i regionfullmäktige finns nu möjligheten för den som är politiskt
intresserad att följa en nämnds eller styrelses arbete som politisk lärling under
en period. Detta dokument innehåller bestämmelser för politiska lärlingar
inom Region Örebro län. Här anges exempelvis vilka som omfattas av
reglerna, hur en politisk lärling ska utses, vilket stöd som ska finnas samt
vilken typ av ekonomisk ersättning som ska utgå till lärlingarna.
Dessa regler ska gälla fram till och med 2019-10-31 och därefter ska
försöksverksamheten med politiska lärlingar utvärderas.
Vilka omfattas av reglerna?

§1
För att antas som politisk lärling ska den sökande ha fyllt 16 år, vara
folkbokförd i Örebro län, samt vara medlem i ett politiskt parti som finns
representerat i Region Örebro läns fullmäktige.
Vidare krävs att personen i fråga inte har några förtroendeuppdrag inom
Region Örebro län.
Hur en politisk lärling ska antas, tidsperiod, avslut med mera

§2
Beslut om att anta en politisk lärling delegeras till regionstyrelsen, som i sin
tur har möjlighet att vidaredelegera.
§3
Den som avser att bli politisk lärling ska lämna in en ansökan om detta till
regionstyrelsen.
§4
En politisk lärling antas för en period om högst sex månader.
§5
I samma nämnd eller beredning får det finnas högst två lärlingar samtidigt. En
plats tillfaller majoriteten och en plats tillfaller oppositionen. Turordningen ska
så långt som möjligt spegla mandatfördelning i regionfullmäktige. Alla
politiska partier i fullmäktige ska garanteras rätt till åtminstone en
lärlingsperiod per mandatperiod.
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§6
Om en politisk lärling väljs in som förtroendevald i någon av Region Örebro
läns politiska organ upphör lärlingsperioden.
Stöd till politiska lärlingar

§7
För varje lärling ska finnas en förtroendevald som åtar sig uppdraget som
handledare. Handledaren ska tillhöra den nämnd eller beredning där lärlingen
är placerad. I handledarens uppgifter ingår att vägleda lärlingen och informera
om den aktuella nämndens/beredningens uppdrag, den övriga politiska
organisationen och Region Örebro läns verksamhet.
§8
Om handledaren inte har möjlighet att närvara vid ett sammanträde ska
gruppledaren eller annan lämplig ledamot vara ansvarig för lärlingen.
Vad förväntas av politiska lärlingar

§9
Den som har antagits som politisk lärling förutsätts närvara vid sammanträden
och gruppmöten vid en i förväg fastställd nämnd eller beredning och i slutet av
lärlingsperioden avge en kortare rapport om hur tiden varit. Lärlingen har rätt
att delta i överläggningar i nämnden/beredningen på samma sätt som icke
tjänstgörande ersättare har. I övrigt deltar lärlingen i det politiska arbetet enligt
överenskommelse mellan handledaren och lärlingen.

Ersättningar

§ 10
Dagarvode samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till politisk lärling
för deltagande vid sammanträden och gruppmöten med en i förväg fastställd
nämnd eller beredning. Samma ersättningsnivå ska gälla för politiska lärlingar
som för ej tjänstgörande ersättare i nämnd eller beredning.

4 (5)

Region Örebro län

Sekretessbelagda uppgifter

§ 11
I de fall en lärling kan komma i kontakt med sekretessbelagda uppgifter ska
samma regler gälla som för praktikanter, det vill säga att informationen ska
vara avidentifierad. Handledaren och kanslipersonal har särskilt ansvar att vara
uppmärksam på att lärlingen inte kommer i kontakt med uppgifter av detta
slag.
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