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§ 113

Val av protokolljusterare
Erik Berg (c) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 114

Slutlig föredragningslista
Utsänds preliminär föredragningslista fastställs.

§ 115

Närvarorätt
Beslutas att hela dagens sammanträde ska vara offentligt.

§ 116

Rapporter från styrelseledamöter
Dnr 37-08

Agneta Granström (mp) informerade från EU:s ministerkonferens i Portoroz
i Slovenien 6-7 maj.

§ 117

Återremitterat ärende:
Begäran om ändring i indelning i
landsting
Dnr 996-08

Ärendebeskrivning
Norrbottens läns landsting stödjer Ansvarskommitténs förslag om att landstingen avvecklas och ersätts av direktvalda regionkommuner med ansvar för
regionala utvecklingsfrågor samt hälso- och sjukvården. Direktvalda politiker med beskattningsrätt får utvecklingsuppdraget på den regionala nivån.
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Samtliga landsting och en klar majoritet av kommunerna i Norrland har till
regeringen aviserat att man antar kommitténs förslag och utmaning. Med
dessa ambitioner inleddes under hösten 2007 en mångfald av överläggningar
inom och mellan partierna i kommuner och landsting och med regeringens
samordningsman. Medborgarnas deltagande i samtalen om för- och nackdelar med regioner, gränsdragning är starkt stigande, vilket återspeglat sig i den
offentliga debatten i olika media.
På initiativ av Norrlandstingens Regionförbund fortsatte samtalen med politiker från de fyra nordliga länen samlade i Östersund den 15 november 2007.
Här kom man överens om att via partierna i de fyra nordliga länen tillsätta en
regionbildningsgrupp. Detta arbete har resulterat i en överenskommelse om
en färdplan för regionbildning i norra Sverige.
Norrbottens län landsting anser att de nordliga länen har, i samverkan med
kommuner och stat, den kritiska massa och storlek som behövs för att kunna
skapa förutsättningar för tillväxt och offentlig välfärdsproduktion även i
framtiden. Sammanfattningsvis finner landstinget att en sådan förändring
medför bestående fördelar för medborgarna i norra Sverige.
Förslag till ansökan om att hos regeringen begära ändring i indelning i landsting har upprättats.
Med hänvisning till överenskommelse om färdplan för regionbildning i Norra Sverige och Lag 1979:411 om ändring i Sveriges indelning i kommer och
landsting ansöker Norrbottens läns landsting därför om att en ändring i den
landstingskommunala indelningen genomförs så att de nuvarande landstingen i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten från och med den 1 januari
2011 tillsammans utgör en ny regionkommun med ett verksamhetsinnehåll i
enlighet med Ansvarskommitténs förslag.
Landstinget ansöker om att den nya regionkommunen Norra Sverige får ett
sammanhållet regionalt utvecklingsuppdrag som bygger vidare på den av
Ansvarskommitténs föreslagna ”Lag om regionalt utvecklingsarbete”. Detta
innebär att den nya regionkommunen Norra Sverige förutom ansvar för hälso- och sjukvården tar över ansvaret för utvecklingsfrågorna från respektive
länsstyrelse för att leda och samordna det regionala utvecklingsarbetet i den
nya regionen.
Landstingsfullmäktiges behandling

Landstingsstyrelsen beslutade 29 april att föreslå landstingsfullmäktige att
fatta beslut om att till regeringen inge en ansökan om ändring i indelning i
landsting enligt upprättat förslag. Landstingsfullmäktige beslutade 9 maj om
en minoritetsåterremiss, motiverad med att förslaget saknar en konsekvensanalys för verksamheten. Mot beslutet om återremiss reserverade sig en majoritet av landstingsfullmäktiges ledamöter, med motiveringen att den utredning som begärs ska göras av regeringen och Kammarkollegiet samt att återremissen åsamkar skattebetalarna ökade kostnader på 150 000 kr.
Mot bakgrund av att landstingen i Västerbotten och Västernorrland inte bedömt det nödvändigt att genomföra motsvarande skulle en ensidig norrbottnisk konsekvensanalys aldrig bli korrekt och rättvisande. En konsekvensanalys i detta skede bedöms dessutom opåkallad då Kammarkollegiet i anslutning till regeringens behandling av landstingens ansökningar förväntas bidra
med en redovisning av konsekvenserna av besluten om regionkommuner.
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Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige fattar följande beslut:
Ansökan om ändring i indelning i landsting enligt upprättat förslag inges till
regeringen.
-----------------------------------------------------

Yrkande och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (s):
• Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Bo Hultin (m), Björn Lundqvist (ns), Jens Sundström (fp):
• Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner
majoritet.
-----------------------------------------------------

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Vi reserverar oss mot landstingsledningens förslag att bilda Storregion Norra
Sverige.
Förslaget att bilda en storregion i Norrland innebär en omfattande och genomgripande förändring av samhällsorganisationen med betydande konsekvenser för medborgarna.
Förslaget saknar demokratisk folklig förankring. Norrbottens läns landsting
har således inte mandat att utan mellanliggande val ansöka om föreslagen
regionbildning redan 2008.
Härutöver saknar förslaget en realistisk planering, kostnadsberäkningar för
införande, konsekvensanalys och ekonomisk långsiktig kalkyl.
Länets 14 kommuner har inte beretts möjlighet att ta ställning till landstingsledningens förslag. Den kommunala förankringen av förslaget saknas därmed.
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§ 118

Återremitterat ärende:
Norrstyrelsen ideell förening
Dnr 997-08

Ärendebeskrivning
De tre landstingen i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland har var för
sig ansökt hos regeringen om att respektive landsting upplöses och att en ny
regionkommun, Norra Sverige, bildas. Regionkommunen föreslås få ett sammanhållet regionalt utvecklingsuppdrag som bygger vidare på den av Ansvarskommitténs föreslagna ”Lag om regionalt utvecklingsarbete”. Detta
innebär att den nya regionkommunen Norra Sverige förutom ansvar för hälso- och sjukvården även tar över ansvaret för utvecklingsfrågorna från respektive länsstyrelse för att leda och samordna det regionala utvecklingsarbetet i den nya regionen.
Regionbildningen föregås av ett intensivt utredningsarbete som samordnas
av en styrelse, Norrstyrelsen, där de tre landstingen, två kommunförbund och
ett regionförbund är medlemmar. Styrelsen beslutar om sina uppgifter, juridisk form, arbetsgrupper och utredningsresurser. Den formulerar vision och
mål för den nya regionen.
Områden som blir föremål för utredning är bland annat politisk organisation,
arbetssätt, demokratifrågor, skatteväxling, ekonomiska effekter, regleringar
och utjämningssystem, framtida skattesatser principer för lokalisering och
inomregional balans, valkretsindelning, kommunikationsstrategi, huvudmannaskap, personalfrågor, fastighetsfrågor, bolagsfrågor, sjukvård och
folkhälsa, uppgifter kopplade till Lag om Regional Utveckling, infrastruktur,
trafik, kultur, turism, näringsutveckling och regionalpolitik, EU-frågor samt
högre utbildning och forskning.
Bindande beslut i dessa frågor fattas inte av den ideella föreningen, utan av
sammanläggningsdelegerade, vilka tillträder halvårsskiftet 2009. Val av
sammanläggningsdelegerade förrättas av respektive landstingsfullmäktige.
Valbarhetsvillkoren är desamma som till kommunalförbund.
Föreningens styrelse består av 26 ledamöter och lika många ersättare. Dessa
väljs av respektive landstingsfullmäktige på förslag av de politiska partierna.
Norrbottens läns landsting utser nio ledamöter och lika många ersättare, med
följande fördelning: Socialdemokraterna 2, Moderaterna 1, Centerpartiet 1,
Folkpartiet Liberalerna 1, Kristdemokraterna 1, Vänsterpartiet 1, Miljöpartiet 1 samt Sjukvårdspartiet 1.
Föreningens stadgar och budget fastställs av föreningsstämman. Varje medlem representeras av ett ombud vid stämman.
De huvudsakliga kostnadsposterna i den årliga budgeten är projektledning
och kommunikationsinsatser. För 2008 uppgår kostnaderna till 2 600 000 kr.
Enligt stadgarna bestrids dessa solidariskt av medlemmar med beskattnings-
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rätt, d v s de tre landstingen. För Norrbottens läns landsting innebär detta en
kostnad för 2008 med 867 000 kr.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige fattar följande beslut:
1 Under förutsättning att upprättat förslag till stadgar för Norrstyrelsen ideell förening fastställs av föreningsstämman ansöker Norrbottens läns
landsting om medlemskap i föreningen.
2 Kostnaden för 2008, 867 000 kr, anvisas ur landstingsstyrelsens anslag
för oförutsedda utgifter.
-----------------------------------------------------

Yrkande och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (s):
• Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Bo Hultin (m), Björn Lundqvist (ns):
• Beslutsförslaget avslås med motiveringen att ett formellt beslut om bildande av Region Norra Sverige ska fattas innan landstinget ansöker om
medlemskap i föreningen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner
majoritet.
-----------------------------------------------------

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Av Bo Hultin (m), Anna-Karin Johansson (m), Björn Lundqvist (ns), Margareta Henricsson (ns) och Ulf Zackariasson (ns) till förmån för yrkande 2.
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