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Svar på remiss – Indelningskommitténs betänkande
Myndighetsgemensam indelning – samverkan på
regional nivå (SOU 2018:10)
Region Värmland Kommunalförbund har fått den statliga
indelningskommitténs slutbetänkande på remiss.
Sammanfattning
Indelningskommitténs slutbetänkande lämnar förslag inom följande
områden:
1. Myndighetsgemensam regional indelning
2. Beteckning och utformning av namn på kommuner på regional nivå
3. Landstingens, kommunernas och befolkningens synpunkter vid
ändringar i landstingsindelningen
4. Landstingens samverkansmönster
5. Finansiering av förvaltningsutgifter för det regionala
utvecklingsansvaret
Region Värmland Kommunalförbund (i fortsättningen kallat RV) fokuserar
sitt remissvar på kommitténs förslag om myndighetsgemensam regional
indelning.
RV förordar en myndighetsgemensam regional indelning som
överensstämmer med nuvarande sjukvårdsregioner.
RV avvisar kommitténs alternativa förslag med att ha en regional indelning
enligt polisorganisationen.
RV avvisar även indelningskommitténs alternativa förslag om att Värmland,
istället för att ingå i område Mitt skulle kunna ingå i område Väst.
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Myndighetsgemensam regional indelning
RV delar kommitténs bärande tanke om att det finns ett behov av att samla
statens regionala indelning. Idag har i princip alla statliga myndigheter olika
regionala indelningar. RV delar kommitténs bedömning att den statliga
indelningen inte kan ses isolerat från samverkan med kommuner och
landsting. RV ställer sig också bakom kommitténs vägledande idé om
existerande samverkansstrukturer för det kommunala självstyret. Att samla
den regionala indelningen är viktigt för såväl staten som regionerna och
kommunerna och deras kontakter och viktiga samverkan med staten i olika
frågor
RV förordar myndighetsgemensam indelning som överensstämmer med de
sex sjukvårdsregionerna. För Värmlands del innebär det att ingå i den
region som består av Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala,
Värmland, Västmanland och Örebro.
RV avvisar därmed förslaget med en regional indelning i enlighet med
nuvarande polisorganisation.
RV avvisar också indelningskommitténs alternativa förslag om att Värmland,
istället för att ingå i område Mitt (Uppsala -Örebro hälso- och
sjukvårdsregion), skulle kunna ingå i område Väst (Västra GötalandHalland).
Indelningskommittén konstaterar att område Mitt omfattar sju län och att det
storleksmässigt skulle kunna vara komplicerat för vissa myndigheter. RV är
inte främmande för att vissa myndigheter exempelvis kan ha två regionala
säten i Region Mitt.
RV anser med andra ord inte att det är ett tillräckligt skäl utan ser större
fördelar med att behålla Värmlands tillhörighet till nuvarande
sjukvårdsregion. Region Värmland anför att det är av vikt att vara
konsekvent och hålla en enhetlig linje i den myndighetsgemensamma
indelningen.
Om indelningskommitténs alternativa förslag realiseras skulle Värmland bli
det enda länet som har en organisatorisk tillhörighet avseende hälso- och
sjukvård och en annan organisatorisk tillhörighet gällande annan statlig
indelning.
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