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Yttrande över remiss, Betänkandet ”Lite mer lika – Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting ” (SOU2018:74)
Region Västernorrland har tagit del av betänkandet ”Lite mer lika – Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting” och tackar för möjligheten att få
lämna synpunkter på betänkandet.
Region Västernorrland är i grunden oroad över hur finansieringen av hälso- och
sjukvården skall klaras i regioner med gles bebyggelse, svag befolkningstillväxt och
ökande andel äldre samt svårigheter med kompetensförsörjningen.
Regionen är i huvudsak positiv till utredningens förslag, vi anser att när betydande del
av förändringen av avgifter och bidrag har sin grund i en uppdatering av siffermaterialet/underlaget så bör den delen uppfattas som mer eller mindre självklar i ett i
första skede i ett genomförande.
Vi ser särskilt positivt på att glesbygdsfaktorn i systemet stärks. Vi ser vidare positivt på
att den föreslagna modellen innehåller en högre grad av indexering i syfte att bibehålla
systemets aktualitetsgrad under en längre tid. Det är även positivt att hänsyn tas till
merkostnader för inhyrd personal. Synpunkter finns dock till lönemodellens
konstruktion och hur hänsyn skall tas till en växande eller minskande befolkning.
Lönemodellen
Region Västernorrland ställer sig positiv till att lönemodellen även tar hänsyn till
kostnad för inhyrd personal i och med att merkostnaden för bemanning i glesbygd
beaktas i modellen genom en glesbygdsvariabel som produkten av tätortsgrad och
invånare per kvadratkilometer. Den kompensation som ges är dock i minsta laget med
tanke på det samband som finns mellan gleshet och kostnader för inhyrd personal i de
regioner som inte har läkarutbildning.
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Befolkningsförändringar
När det gäller modellen för befolkningsförändringar vill Region Västernorrland peka på
att modellen innehåller långtgående förslag till kompensation för merkostnader vid
positiv befolkningsförändring som inte är preciserade och inte motiverad fullt ut.
Region Västernorrland föreslår att delkomponenten för merkostnader vid kraftig
befolkningsförändring bör vara föremål för vidare utredning och ställningstagande i ett
senare skede.
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