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Fri kvot men hur?

NRF uppdaterar
sin hemsida

Vad måste NRF göra?

Allt färre medlemmar

… mer påverkan?

Blir det en proposition?

Ja, det skall det bli och för att den skall kunna
behandlas i år måste den vara lämnad senast
20 mars.

eller nygammal kommunal organisation som
skall sortera bland alla frivilliga lär man inte
hinna med den här gången. (Statskontoret får i
uppdrag att fundera vidare på frågan)

Blir det några nämndemän kvar? Utbildning
Det blir inga större förändringar vad gäller och pengar?
nämndemännens närvaro i de olika domstolarna.

… den fria kvoten?

Det är svårt att hitta ett system som är lika
effektivt och så demokratiskt förankrat som
det nuvarande. Utredningens förslag om en ny

Det ser ganska ljust ut fn. Förstärkt utbildning
och därmed höjd legitimitet är sannolik. I det
arbetet kan nämndemännens organisationer
främst då NRF bli inblandade. Ökade krav
på nämndemännen kan också motivera bättre
arvoden. ( I torsdagens pressmeddelande står
dock inget om höjt arvode)
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viktigaste valberedningarna och partierna gör
och blir det fel så kan det resultera i allvarliga
mediaskador.

…. nåt mer?

Det kan tilläggas att statsrådet Ask föreslår
att valet av nämndemän inte längre skall ske
samtidigt som val till kommun- och landstingsfullmäktige. Förhoppningen är att man
på så sätt skall markera att nämndemannauppdraget inte är ett politiskt val. Det är nog en
from förhoppning, valet skall nämligen även i
fortsättningen förberedas av de politiska partierna och väljas av regionfullmäktige – att
det sker vid en annan tidpunkt lär nog inte
ändra den politiska anknytningen!
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