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Gemensamt för Gotlands bästa

Vi har ett ansträngt läge. Den pandemi som nu sprids skapar stora
påfrestningar, inte enbart för regionens viktiga verksamheter utan på hela
samhället. Vi som företrädare för partierna i regionfullmäktige vill tillsammans
manifestera vårt gemensamma stöd till regionens fantastiska medarbetare och
deras betydande insatser för gotlänningarnas trygghet. Det kommer krävas
uthållighet eftersom situationen kommer att vara svår under en längre tid
framöver.

I kristider är det viktigt att säkerställa att nödvändiga politiska beslut kan fattas.
Det demokratiska beslutsfattandet behöver värnas. Det är nödvändigt att
fokusera på det som är av störst betydelse. Därför är vi överens om att
kommande möten i regionfullmäktige, regionstyrelse och regionens nämnder
ska koncentreras till de ärenden där beslut verkligen krävs. Vi vill undvika att
driva andra ärenden som innebär att resurser tas från den viktiga
ledningsfunktionen. Partipolitikens skiljelinjer blir för en tid mindre viktiga.
Syftet är dels att ge regionens tjänstepersoner möjlighet att koncentrera sig på
att arbeta med alla de frågor som pandemin kräver, dels markera för länets
invånare att vi folkvalda nu tillsammans tar ansvar för att Region Gotland ska
klara de utmaningar och påfrestningar vi har och kommer att få på bästa sätt.

Vi har också enats om att genom frivillig kvittning mellan partierna reducera
antalet ledamöter som måste delta i omröstningarna vid fullmäktige så att ett
demokratiskt beslutsfattande kan upprätthållas även i ett svårare läge. Vi har
enligt reglementet möjlighet till möten på distans men tekniken för detta
saknas ännu för möten av fullmäktiges storlek. Arbetet behöver nu skyndas på
för att möjliggöra detta snarast möjligt.
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