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Svar på remiss om Regional indelning – tre nya län, SOU 2016:48
(Fi2016/02568/K)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter
på Indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning – tre nya län.
Region Jämtland Härjedalen har under indelningskommitténs tidigare arbete fått
möjlighet att bidra med lokalt kunskapsunderlag och i dialog med kommittén
värderat underlaget. För att få underlag för remissvaret har regionen genomfört
följande beredning:
17 augusti möte med näringsliv och andra organisationer
24 augusti information i Regionstyrelsen
23 augusti-12 september samverkan med övriga tre norrlandsting.
13 september diskussion med fackliga organisationer i Regionkommittén
19 september Regionens samverkansråd, d.v.s. samverkan med kommunerna
23 september återträff med näringsliv och andra organisationer inklusive
kommuncheferna
27-28 september Regionstyrelsen
4 oktober Regionala utvecklingsnämnden
6 oktober Regionstyrelsens svar skickas in till Finansdepartementet
18-19 oktober Regionfullmäktige – beslut med omedelbar justering. Reviderat
svar med ändringar från inlämnad version markerade skickas in till
Finansdepartementet.

Tjänsteskrivelse

Det är Region Jämtland Härjedalens förhoppning att Finansdepartementet, trots
att begärt anstånd inte beviljats, ändå kan respektera och ta del av
Regionfullmäktiges svar.
Remissvaret kan sammanfattas så här:
Region Jämtland Härjedalen stödjer grundargumentet att landstingens och länens
medborgare skulle gynnas av färre, större och kraftfullare län/regioner.
Region Jämtland Härjedalen anser att det är nödvändigt att bildandet av
Norrlands län kan ske 2019 för att ta tillvara effekter av samordning, utveckling
och effektivisering som en grund för nödvändiga satsningar och framtida
utveckling inom Hälso- och sjukvårdssektorn och inom regional utveckling.
Region Jämtland Härjedalen ser den stora geografiska ytan som bildar Norrlands
län som utmanande, men de argument som i övrigt talar för att en större region
blir en starkare kraft som kan ta tillvara regionens intressen nationellt och
internationellt överväger dock. Regionen påtalar behov av att staten satsar medel
till utveckling av infrastrukturen i Norrland och tidsbegränsade resurser för
omställningskostnader.
Konsekvenserna om Region Jämtland Härjedalen skulle stå utanför en
regionbildning skulle bli att staten behöver tillskjuta medel för att en jämlik hälsooch sjukvård och en rättvis regional utveckling skulle kunna upprätthållas i
Jämtland och Härjedalen.

Regiondirektörens förslag
1. Svar på remiss Regional indelning – tre nya län SOU 2016:48 lämnas som
preliminärt svar till Finansdepartementet enligt upprättat förslag.
2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Tjänsteskrivelse

a. Svar på remiss Regional indelning – tre nya län SOU 2016:48 lämnas till
Finansdepartementet enligt upprättat förslag.
b. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Utdrag till
Finansdepartementet
Regionfullmäktige

