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Landstingsdirektören.

1. Grundläggande information
1.1. Bakgrund
Landstinget har hos regeringen ansökt om att få överta det regionala
tillväxtansvaret från länsstyrelsen från och med 2017 och att därmed bli
region. Landstinget ansökte redan 2012 om att få blir region från 2015 men
fick då nej från dåvarande regering. Nuvarande regering har aviserat att de
landsting som vill bli regioner ska få bli regioner.
Det regionala utvecklingsansvaret styrs av lagen Regionalt
utvecklingsansvar i vissa län. För att landstinget ska kunna överta ansvaret
behöver Norrbotten skrivas in i lagen och det förväntas ske i mars 2016.
Departementsskrivelsen som föregår lagändringen kom 2013 (DS 2013:13).
Det nya uppdraget innebär att landstinget byter namn till region och övertar
det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen. För att möta det nya
uppdraget behöver den politiska organisationen förändras och anpassas till
det nya uppdraget.
Tjänstemannaorganisationen behöver ses över för att anpassas till det nya
uppdraget. En preliminär bedömning är att ett 15-tal personer berörs av en
verksamhetsövergång från länsstyrelsen till landstinget. Även delar av det
statliga anslaget för regional tillväxt (sk 1:1-medel) överförs till landstinget.

1.2. Verksamhetsstrategi
Att bli region och överta det regionala utvecklingsansvaret innebär att
landstingets arbete med regional utveckling stärks. Idag arbetar landstinget
redan med regionala utvecklingsfrågor och kollektivtrafik. Utgångspunkten
är och har varit den demokratiska uppgiften att företräda medborgarnas
intressen. Landstingets engagemang i regionala utvecklings- och
kulturfrågor regleras inte i lag utan fastställs av de förtroendevalda.
Undantag är kollektivtrafiklagen och kultursamverkansmodellen.
Det faktum att landstinget idag har verksamhet inom området ger en
förståelse på både politisk nivå och i verksamheten om vad det nya
uppdraget innebär. Det skapar goda förutsättningar för ett bra resultat.
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2. Mål och Verksamhetsnytta
2.1. Verksamhetsnytta/Nyttoeffekt
Den demokratiska styrningen av insatser för Norrbottens utveckling
förstärks i och med att det regionala utvecklingsansvaret överförs från
länsstyrelsen till den folkvalda regionala nivån. Ett mål är att resurserna för
regional utveckling kan nyttjas mer effektivt och ändamålsenligt efter
övergången. Resurserna är dels statliga medel som följer med uppdraget (sk
1:1 medel) men också de som landstinget idag avsätter för regional
utveckling och kultur.
Legitimiteten för landstingets arbete med regional utveckling ökar i och med
uppdraget och den ömsesidiga relationen mellan regional utveckling och
hälso- och sjukvård kan tydliggöras i än större utsträckning och synergier
kan tillvaratas.
Regionuppdraget innebär också möjligheter att förbättra samverkan med
länets kommuner och andra aktörer i det gemensamma välfärdsuppdraget.

2.2. Projektmål
Projektmålet är att förbereda landstinget att blir region 1 januari 2017.
Landstingsstyrelsen har gett landstingsdirektören i uppdrag att:
 Ta fram förslag på ändamålsenlig politisk organisation som svarar mot
det nya uppdraget.
 Genomföra kunskapsuppbyggnad – politiker och verksamhet – vad det
nya uppdraget innebär
 Kommunikation till medborgare, kommuner, samhällsaktörer, näringsliv
och anställda vad det nya uppdraget innebär.
 Ta fram förslag på samverkansformer med kommuner, näringsliv, länsstyrelsen, myndigheter och samhällsaktörer som svarar mot det nya uppdraget.
 Ta fram principer för medborgardialog som svarar mot det nya uppdraget.
 Se över bolagsstrukturen i samband med regionbildningen för att säkerställa en ändamålsenlig struktur kopplat till det nya uppdraget.

3. Krav på projektet
3.1. Förutsättningar
Det regionala utvecklingsuppdraget regleras i lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) och inriktningen fastslås i den
nationella strategin om hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 20152020.
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Det regionala utvecklingsarbetet utgår idag från den regionala
utvecklingsstrategin för hållbar utveckling i Norrbotten 2020 (RUS) som det
regionala partnerskapet (länsstyrelsen, landstinget, kommunförbundet,
universitetet, arbetsförmedlingen, trafikverket, handelskammaren,
företagarna och arbetsmarknadens parter). Därtill kommer ett antal regionala
strategier inom området regional utveckling även de fastställda av regionala
partnerskapet.

3.2. Avgränsningar
Landstinget blir region 2017 men det kommer att behöva göras förändringar
även efter det. Projektet är till för att förbereda och möjliggöra
starten/överföringen 1 januari 2017.

4. Kopplingar till andra projekt, system och
verksamheter
Det nya uppdraget innebär att den politiska organisationen behöver ses över
och arbetet med regional utveckling behöver organiseras på ett
ändamålsenligt sätt som svarar mot de nya uppgifterna. I samband med
översynen av den politiska organisationen ska även principer för
medborgardialoger och samverkansformer med kommuner och andra aktörer
inkluderas.
I arbetet med att föreslå en ändamålsenlig organisation för arbetet med
regional utveckling ska en kartläggning göras över vilka frågor och områden
i landstingets verksamhet som berörs. Kartläggningen ska även inkludera
bolagsstrukturen för de landstingsägda bolagen inom området näringslivoch infrastruktur.

5. Tidplan
Nedan aktiviteter och tidsplan för den politiska organisationen
Akivitet
Politisk styrgrupp formeras
Fastställa tidsplan politisk organisation
Kunskapsuppbyggnad
Information
Politisk organisation, workshops
Principer för medborgardialoger
Förslag på samverkansforum/organ
Uppdatering av reglementen etc

Tidsplan
September 2015
September 2015
Löpande
Löpande
Process oktober 2015 – maj 2016
Beslut i LF juni 2016
Process oktober 2015 – november 2016
Beslut i LF hösten 2016
Process oktober 2015 – maj 2016
Beslut i LF hösten 2016
För beslut i LF från juni 2016 och framåt
december 2016
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Nedan aktiviteter och tidsplan för driftsorganisationen.
Akivitet
Information och kunskapshöjande insatser
Fastställa projektdirektiv
Upprätta projektplan
Formera delprojekt – politisk organisation,
kommunikation/information, uppdrag och
verksamhet, lokaliteter samt planering och
uppföljning
Upprätta aktivitets- och tidsplaner
Organisation och bemanning
Namnbyte – logotype, skyltar, grafisk profil,
webbsida, e-post

Tidsplan
Löpande
September 2015
Oktober 2015
Påbörjas oktober 2015

Påbörjas oktober 2015
Augusti 2016
Påbörjas jan 2016

I projektplanen upprättas mer detaljerad tidsplan för varje del av projektet.

6. Budget
6.1. Projektkostnader
Så stor del av arbetet ska hanteras inom befintliga kostnadsramar och av
befintlig personal. Det kommer att innebär omprioriteringar av verksamheten
under 2016 avseende resurser och insatser.
Uppskattningsvis behöver en budget om 2 mkr allokeras till
genomförandeprojektet. I projektplanen ska en kostnadsbudget upprättas

6.2. Projektfinansiering
I största mån inom ramen för befintlig verksamhet avseende personella
resurser.

7. Risker
Att något politiskt nationellt inträffar som innebär att Region Norrbotten inte
bildas eller att starten försenas.
Att resurser inte kan frigöras från den ordinarie verksamheten i förväntad
omfattning.

8. Överlämnande
Överlämning till landstingsdirektören för implementering i verksamheten.

9. Styrgrupp
Den politiska styrgruppen har till uppgift att formulera Region Norrbottens
uppdrag och ta fram förslag på politisk organisation och samverkansformer
med länets kommuner och andra samhällsaktörer.
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Till genomförandedelen knyts en projektledare och en styrgrupp som leds av
Landstingsdirektören. Projektledaren rapporterar till landstingsdirektören. I
det fall delprojekt identifieras rapporterar de till projektledaren. De
delprojekt som kan bli aktuella är politisk organisation,
kommunikation/information, uppdrag och verksamhet, planering och
uppföljning samt lokaler.

LF/LS
Politisk
styrgrupp

LD
Styrgrupp

Projektledare
Delprojekt

Delprojekt

Delprojekt

Delprojekt

Delprojekt

