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VÄSTRA

GOTALANDSREGIONEN
Remissyttrande
Datum

2018—06—26

Diarienummer

RS 2018-01663

Finansdepaftementet

Ert diarienummer Fi/2018/00966/K

Fi.ofa.k.remissvar

indelning
Myndighetsgemensam
nivå (SOU 2018:10)
regional

skanslietse

re erin

firemissvar

re erin

—samverkan

skanshetse

på

Sammanfattning
ställer sig i allt Väsentligt bakom förslaget om
Västra Götalandsregionen
indelning —samverkan på regional nivå. Undantaget är
myndighetsgemensam
av regionerna och att
förslagen om att begreppet län ska ingå i namnsättning
regionerna ska inhämta synpunkter från sina medlemmar vid ändring i
motsätter sig ocksåmöjligheten
Västra Götalandsregionen
landstingsindelningen.
som är av
för en enskild region att hindra en förändring av regiongränser
nationellt intresse.

Remissyttrande
indelning

3. Myndighetsgemensam

indelning och att de
förslag till myndighetsgemensam
Instämmer i utredningens
är de som i ett första steg ingår i en gemensam indelning.
angivna myndigheterna
till geografisk
förordar utredningens huvudförslag
Västra Götalandsregionen
indelning framför alternativet som utgår från de sju polisregionerna.
4. Beteckning

och utformning

av namn

på kommuner

på regional

nivå

ställer sig positiva till förslaget att alla kommuner på
Västra Götalandsregionen
region då det bättre signalerar att organisationerna
regional nivå ges beteckningen
som hälso— och sjukvård. Vi anser även att
har ansvar för såväl regionutveckling
ska användas i såväl officiell som i praktisk mening så att inte
regionbeteckningen
Det underlättar för invånare att
olika namn används för samma organisation.
känna igen den regionala nivån och förstå var de som Välj are utövar sin
röst.
demokratiska
Västra götalandsregionen
och styrelse
fullmäktige
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det blir en logisk koppling
styrande
organ.

mellan

organisationens

namn

och namnen

på dess

Västra Götalandsregionen
ställer sig positiva till enhetliga principer för
namnsättning
för regionerna och namnen inleds med ordet region. Enhetlighet
över landet underlättar för invånare att förstå och känna igen den regionala nivån.
Vi invänder däremot rnot begreppet län ska ingå i namnen. Det ökar risken för att
regionerna förväxlas med länsstyrelserna
och skulle innebära onödigt långa och
krångliga namn. Vi har förståelse för resonemanget
att lägga till begreppet län för
att organisationen
inte enbart ska associeras till en kommun. Vi förordar i det
fallet att de aktuella regionerna i sådant fall kan lägga till län. I de fall där det inte
finns risk för förväxling används enbart region och namn, exempelvis region
Västra Götaland.
5. Landstingens,

ändringar

kommunernas

och

befolkningens

synpunkter

vid

i Iandstingsindelningen

Västra Götalandsregionen
har inga synpunkter på hur befolkningens
synpunkter
på ändrad indelning av kommuner ska hanteras. När det gäller indelning av
regioner så går det inte att isolera en regions synpunkter och låta dem vara
avgörande för en indelning av nationellt intresse. De verksamheter
som region
ansvarar för bedrivs i allt mindre utsträckning oberoende av verksamheterna
i
landets övriga regioner. Därför måste regionindelningar
framförallt bedömas
utifrån ett övergripande nationellt perspektiv. Det talar emot utredningens
förslag
att regionerna ska inhämta synpunkter från sina medlemmar om det inte är
”uppenbart obehövligt”. Det bör istället göras enbart om det finns särskilda skäl.
Det talar också emot att det ska krävas särskilda skäl för att besluta om ändring i
regionindelning
mot en berörd regions Vilja.
7. Finansiering

Inga invändningar

av förvaltningsutgifter

för det regionala

utvecklingsansvaret

mot förslaget.

Regionstyrelsen
Västra Götalandsregionen
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ordförande
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