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Yttrande över Myndighetsgemensam
indelning – samverkan på regional nivå
Sammanfattning
Region Norrbotten ställer sig i huvudsak positiv till slutbetänkandets förslag.
Regionen lämnar nedan sina synpunkter på utredningens innehåll.
3 Myndighetsgemensam indelning
Det sker idag en omfattande samverkan mellan landstingen när det gäller
hälso- och sjukvård, regional utveckling, infrastrukturplanering och kollektivtrafik, samt kultur. Region Norrbotten bedömer att en myndighetsgemensam indelning på regional nivå på många sätt skulle underlätta samverkan
och samordning i gemensamma frågor. Att utgå från hälso- och sjukvårdsregionernas indelning är klokt. Här vill dock Region Norrbotten framhålla
vikten av alla myndigheters regionkontor inte hamnar på samma ställe i regionen utan att det är viktigt med spridning.
3.2.3 Statlig samordning på regional nivå
Länsstyrelserna har en roll att samordna den statliga närvaron i regionerna.
Det uppdraget skulle underlättas avsevärt för både myndigheter och regioner
om indelningen av länsstyrelserna följde den föreslagna myndighetsindelningen. Regionen vill även lyfta fram vikten av fungerande dialog mellan
regionerna och myndigheterna även om länsstyrelsen har ett uppdrag att
samordna.
Med det regionala utvecklingsansvaret är Region Norrbotten i högsta grad
inblandade i Barentsfrågorna. Även om dessa frågor är starkt kopplade till
utrikes- och säkerhetspolitik menar regionen att ett starkare mandat, eventuellt delat med länsstyrelsen, skulle resultera i effektivare diskussioner för den
regionala utvecklingen. Någon form av resurser för detta bör också då tilldelas Region Norrbotten. I dagsläget ligger alla resurser på länsstyrelsen.
Denna synpunkt har särskilt diskuterats mellan Region Norrbotten och Region Västerbotten som har gemensam syn i frågan.
4 Beteckning och utformning av namn på kommuner på regional
nivå
Region Norrbotten instämmer att det kan skapa förvirring bland medborgarna när allt fler landsting börjat använda sig av beteckningen region istället
för landsting samtidigt som det officiella namnet fortfarande är landsting.
Region Norrbotten välkomnar därför att beteckningen landsting ändras till
region och anser att det är bra att etablera regionbegreppet.
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När det gäller utformningen av namn på de enskilda regionerna ställer sig
Region Norrbotten tveksam till att ha med ordet län i namnet (t ex Region
Norrbottens län). Regionen förstår att ordet län behövs i vissa län som tex
Uppsala län och Örebro län men att inte alla regioner ska behöva ha med län
i sitt namn.
5 Landstingens, kommunernas och befolkningens synpunkter
vid ändringar i landstingsindelningen
Region Norrbotten ser positivt på att landstingen ges möjlighet att komma
med önskemål och synpunkter vid en ändring i landstingsindelning.
När det gäller förslaget om att befolkningens synpunkter ska beaktas anser
Region Norrbotten att det är bra med en reglering av att dessa synpunkter
ska inhämtas inom ramen för den politiska beredningsprocessen och inte
genom folkomröstning.
7 Finansiering av förvaltningsutgifter för det regionala
utvecklingsansvaret
Region Norrbotten ser positivt på förslaget om en ny finansieringsmodell där
landsting med regionalt utvecklingsansvar får ett statsbidrag från utgiftsområde 19 Regional tillväxt istället för nuvarande modell där pengarna betalas
ut via länsstyrelsen.
Delegationsbeslut enligt 9.5 i delegationsordningen.

Maria Stenberg
Regionstyrelsens ordförande
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