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Lite mer lika. översyn

för kommuner

av kostnadsutjämningen

och landsting

Region Västerbotten (regionen) staller sig överlag positiv till försiagen i betånkandet
SOU 2018:74. Lite mer lika. Oversyn av kostnadsutjämningen för kommuner och
landsting,

Nedan

med ett antal kommentarer.

kommenteres

de olika deimodellema

i

kostnadsutjämningen.

Håiso-

och s'ukvård

Regionen ser positivt på att utredningens förslag bygger på ny och mindre matris för
beräkning av genomsnittskostnader från nuvarande 852 tiil 22 grupper och att
underlaget baseras på tre regioners individbaserade uppgifter, Skåne, Västra
Götaland och Norrbotten. i ståliet för nuvarande modell med endast Skåne som
underlag. Då förenkiingar var ett av utredningens uppdrag är denna forandring i rått
riktning,

men regionen

anser

att modellen

fortsatt

får anses

som komplex.

vilket

kan

påverka systemets legitimitet.
Regionen ser positivt på att ersättningen för hiv tas bort från modellen då den har for
liten betydeise för utjämningen.
Regionen ser positivt till att förändringarna i modell och kostnadsmatris går i samma
riktning, vilket stårker utredningens förslag. Forslaget inneb'a'ratt glesbygdslänen får
ett kraftigt förbät'trat utfall. Utredningen poängterar att även med en ren uppdatering
av nuvarande

modell

med aktuelia

kostnadsdata

skulle denna

omfördeining

skett.

Socioekonomi

Regionen staller sig positiv till de både föreslagna förändringarna där parametern för
andel av befolkning som bori småhus tas bort och kompensation for skillnad eri utbildningsnivå införs. Dessa förändringar ger en sterkare och tydligare beståmning av
socioekonomiska faktorer som påverkar befolkningens håisa och därmed vårdbehov.

Glesbebyggelse

Regionen ser att användningen av Tiliväxtverkets modell Struktur, som bygger på
befolkningsunderlag och bosättningsmonster, är positiv som metod för modellen
merkostnader för h'a'iso- och sjukvård i glesbygd. Metoden innebar att utfallet är obe—
roende av hur respektive landsting organiserer sin verksamhet, 'a'rinte påverkbar.
Utredningen har genomfört en ny utplacering av fiktiva sjukhus, vårdcentraler och
ambulansstationer baserad på befolkning och bosattningsmönster 2016. For varje
landsting

har den beräknade

merkostnaden

raknats

om till en andel

av kostnaden

per invånare i riket 2016. Framover ska merkostnaden råknas som kostnadsandel
2016 gånger standardkostnaden per invånare. Därmed kommer tiliagg och avdrag att
i vården över tid.
följa kostnadsutvecklingen
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De uppdateringar

som har skett inom utredningen

hetskompensationen
modellen.

gles-

beträffande

för delmodellen

och stärker

bedömer regionen bättre speglar merkostnaderna

Regionen stäiler sig positiv till den högre grad av indexering i hälso—och sjukvårds—
modellen

innebär

vilket

som foreslås,

att systemet

bibehåller

sin aktualitet

under

längre period.
Det finns flera orsaker

till varför det kan vara billigere att producera

i

sjukvård

områden där det bor många människor inom en begränsad yta och där patient—
underlaget för sjukhusen är större. Det är lättare att dela upp planerad och akut vård
med ett större befolkningsunderlag. lstörre regioner kan den planerade vården ut—
föras rationeilt på särskilda vårdenheter.
Litenhet och gleshet kan försämra möjligheten till efiektiva processer på många sätt.
Dels kräver akutuppdraget vissa speciaiiteter dygnet runt och en minste bemanning
oavsett befolkningsunderlag. Dels krävs flera spesialiteter än tidigare med den ökade
specialiseringen.

Utslaget

per patient

ieder detta till en högre kostnad

jämfört

med

normalstora enheter. Regionen ansvarar för regionsjukvården för norrlandstingen
som omfattar ett befolkningsunderlag motsvarande 0,9 miljoner invånare. Det som
betydelse för skalfördelar vid produktion
beskrivs ovan kring befolkningsunderiagets
av sjukvård gäller även för regionens universitetssjukhus. Kostnadsutjämningen
syflar till att kompensera strukturelle skillnader mellan regioner. Regionen bedömer
att foreliggende forslag inte fullt ut beaktar ovenstående skalnackdelar.

Lö—n
Lön inkluderes enligt förslaget i modellen for hälso- och sjukvård enligt utredningens
forslag och är därmed inte som tidigare en egen delmodell. Föreslagen lönemodell
innehåller

dels iöneindex

två delkomponenter;

samt bemanning

i glesbygd

som ny

delkomponent.
De justeringer som föresiås för iöneindex med bland annat fier förkiarande variabler
på arbetsmarknaden samt att läkar—
av faktorer som speglar konkurrensförhållanden
lönerna inkluderes så att samtlige personalkategorier därmed ingår gör att löne—
indexet som deikomponent bättre än tidigare speglar strukturelle skiiinader i iön.
Region Västerbotten ser positivt på den föresiagna förändringen att inkludera en
kompensation för bemanning i glesbygd. Den analys som utredningen genomfört
visar att kostnaderna för inhyrd personal är starkt relaterad till gles bebyggelsestruk—
tur och därmed kan anses som strukturellt betingad. Region Västerbotten är en av de
regioner

som har detta faktum

med kostnadsutjämningens

art förhåiia sig till. En kompensation

är därmed

i linje

syfte om lika ekonomiska förutsättningar.

Regionens bedömning är att den största strukturelle betydeisen för kompetensför—
sörjning och därmed lönekostnaden avgörs av bebyggelsens struktur varför löne—
modeiien,

utan denna

kompensation,

nadsutjämningssystemet.

kan ifrågasättas

som deikomponent

i kost-
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KoHektivtrafik
För dagens kostnadsutjämning noteras att modellerna för koilekiivtrafik 'a‘regentligen,
en för kommunerna och landstingen gemensam modell som genererar underlag för
utjämning i både kommunerna och landstingens kostnadsutjämning. [ forslag till ny
modellstruktur

ingår kollektivtrafik

svarar förväntningarna
att förslaget

Positivt

for både kommuner

och landsting,

vilket väl mot—

inför denna utredning.

innefattar

att ersättningar

för små skolenheter

och skolskjutsar

uppdateras för kommunerna. Det beräknas med ett index för merkostnader i glesbygd, vilket gör att de följer kostnadsutvecklingen i riket. Denna ersättningsform förvänias

få en positiv

effekt för den ailmänna

kollektivtrafiken

i Västerbotten.

l sammenfattende slutsatser påtalas att fördelningen av den länsvisa standardkost—
naden mellan kommuner i de lån som inte har skatieväxlat bör ersättas av en modell
som bättre separerar behov från ambitionsnivå och effektivitet. Mycket Iovvärt, men
utfallet per kommun enligt utredningens beräkning ger ett differentierat och för några
med ett delat
i Västerbotten,
belastede kommunerna
av de redan ekonomiskt
Det har saknats
innebar utfallet ati de förlorar kraftigt på modellen.
huvudmannaskap,
kostnader
kollektivtrafikens
för
av fördelningsprincipen
uppdatering
en kontinuerlig

mellan kommuner och landsting i län med delat huvudmannaskap
bygger på uppmätt kostnadsandel 2009.

da den i dag

i det stora hela finns en acceptans for forslaget till ny modell.

Befolknin

sändrin

Modellen består i dag av en kompensation för eftersläpningseffekter där kompensa(ion sker för befolkningsökning over 1,2 proceni mellan sjatte och näst senaste året.
Ingen forandring föreslås i nuvarande modell. Utredningen foreslår ytterligere en
kompensationsdei för landsting som ökat eller minskat sin befolkning mer än två
procentenheter mer än riket de senaste tio åren. Motivet till försiaget är att vid befolkningstillväxt antas merkostnader för nybyggnad av verksamhet leda till högre av—
skrivningskostnader än for eldre anläggningar. Regionen ställer sig till viss del tveksam till den nya föreslagna delmodeilen. Regioner med kraftig befolknings—ökning
erhåller ökade skatteintäkter, ökad andel av både generelle och riktade statsbidrag
samt kompenseres i delmodeilen för eftersläpningseffekter. Ytterligere kompensation
synes felriktad av de inom regionerna gemensamt
via kostnadsutjämningssystemet
Vid befolkningsminskning verkar den nya dei—
finansierade omfördelningssystemet.
modellen mer ändamålsenlig och ett komplement till deimodellen eftersläpningseffekter.

lnförandebidrag

Föreslagen forandring av ett tidsbegränsat införandebidrag införs och beräkningen
grundas på en höjd avgift som motsvarer högst 300 kronor per invånare for de landsting
med avgiftshöjning -eller bidragsminskning, vilket regionen bedömer som välgrundad.
Införandebidraget finansieres solidariskt och for de landsting med bidragsökningar eller
avgiftsminskningar slår forandringen igenom fullt ut de år förändringarna införs.
Regionen staller sig positivt till förändringen och till att nuvarande modell där avgifts—
eller bidragsändringar som beror på struktur slår igenom fullt ut vid de årlige upp—
dateringarna bibehålls i det nya forslaget. Forslaget innebar att de förändringar som
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modellen ger utslag för också får effekt inom en rimligare tidsperiod än nuvarande
modell,

vilket Starker

modellens

aktualitet.
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