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Umeå kommun anser att det är rimligt att den regionala indelningen och
myndigheternas indelning är den samma. Den geografiska indelningen har
diskuterats i flera utredningar och här är det väl logiskt att den geografiska
myndighetsindelningen följer norra sjukvårdsregionen dvs Jämtland,
Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län.
God lokal samverkan är av yttersta vikt för att kommunerna ska klara det
breda kommunala uppdraget. När staten omorganiserar till större enheter
är det viktigt att det inte sker på bekostnad av lokal samverkan, exempelvis
mellan myndighet och kommun – annars måste regionala
samverkansparter skapas för åtminstone varje län.
Möjligen kan samverkan ske inom ramen för regionkommunen men det
riskerar att minska primärkommunernas inflytande.
Umeå kommun är en aktiv samarbetspartner i det kommungemensamma
samarbetet Umeåregionen (Umeå, Vindeln, Vännäs, Robertsfors,
Nordmaling, Bjurholm och Örnsköldsvik) och erfarenheter från detta
samarbetet påvisas vikten av stödjande funktioner inom
myndighetsutövningen och inte endast kontrollfunktioner. Viktigt är också
att betona och utveckla de funktionella arbetsmarknadsregionerna.
Umeå kommun ser gärna en ökad statlig närvaro i kommunen då det som
nämnts underlättar vid samarbete. Umeå kommun har också en ung och
välutbildad befolkning som kan underlätta vid rekrytering till
myndigheterna samt att kompetensförsörjningen övertid är god genom
Umeå universitet.
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Umeå kommun har inga synpunkter på vilka myndigheter som avses i
förslaget, möjligen skulle Socialstyrelsen och Skolverket kunna vara föremål
för regionalisering utifrån ökad närhet och kunskapsöverföring mot
kommuner och landsting.
Det regionala utvecklingsansvaret bör regionaliseras i så stor utsträckning
som möjligt. Finns ingen anledning till att det regionala utvecklingsanslaget
från staten ska passera Länsstyrelsen utan kan distribueras direkt till
regionkommunen.
Umeå kommun förutsätter att förslaget är kostnadsneutralt för Umeå
kommuns verksamhet.
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