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§ 43

Val av protokolljusterare
Maria Salmgren (m) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 44

Slutlig föredragningslista
Utsänd preliminär föredragningslista fastställs.

§ 45

Yttrande över förslag till regionalt
tillväxtavtal för Norrbotten 2000 - 2002
Dnr 204-99

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har gett landstinget tillfälle att yttra sig över förslaget.
Bakgrund och syfte med tillväxtavtal

I maj 1998 inbjöd regeringen samtliga länsstyrelser till att utarbeta regionala
tillväxtavtal för att stimulera den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen.
Tillväxtavtalen hade tidigare presenterats som en idé i regeringens proposition
1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd. Syftet med tillväxtavtalen beskrevs av regeringen som en strävan ”att åstadkomma bättre samordning av tillväxtfrämjande åtgärder, att fokusera och prioritera länens utvecklingsarbete till insatser som stimulerar tillväxt och sysselsättning samt få en
långsiktighet i utvecklingsarbetet”. Avtalen förutsätts löpa under perioden
2000 - 2002.
Partnerskapet

En viktig förutsättning för avtalsarbetet är det breda deltagandet från olika
regionala och lokala aktörer. Särskild vikt har man lagt vid näringslivets
medverkan, motiverat av avtalets starka fokusering mot just tillväxt och
sysselsättning. Nyckeln till ökad tillväxt och sysselsättning finns i företags
och företagares förmåga att vidareutveckla och förädla produkter, tjänster och
idéer.
Andra viktiga aktörer är kommuner, landsting och statliga organ som på olika
sätt arbetar med tillväxtfrågor - inte minst i rollen som förvaltare av det statliga regionala tillväxtkapital som nyttjas för tillväxtfrämjande åtgärder. Ytterligare parter är universitetet, arbetsmarknadens parter, kulturliv och representanter för olika lokala utvecklingsgrupper samt sametinget.
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I Norrbotten har den s k Norrbottensgruppen spelat en central roll för att leda
och samordna arbetet. Där finns partnerskapet representerat med ett brett deltagande inte minst från näringslivet och den politiska sfären.
Norrbotten har en förhållandevis lång tradition av att samla olika aktörer i
länsutvecklingsarbetet. Under 90-talet utarbetades ett gemensamt strategidokument för länet - Vägvisaren. Där markerades betydelsen av ett brett länsengagemang liksom nödvändigheten att underbygga strategier och prioriteringar med analyser av länets villkor och förutsättningar.
Organisation av arbetet

Norrbottensgruppen har haft ett samlande ansvar för att organisera arbetet
och smälta samman förslagen och ställningstaganden till en för partnerskapet
gemensam produkt. Ett antal delgrupper etablerades för att säkerställa en bred
sakkunskap i analys och ställningstagande. Grupperna har i huvudsak arbetat
självständigt med stöd ifrån en särskild beredningsgrupp med tjänstemän från
partnerskapet.
Vid ett gemensamt seminarium har grupperna redovisat och diskuterat sina
respektive arbeten. Genom seminarier inbjöds företrädare för byautvecklingsgrupper och ungdomar att lämna synpunkter och idéer till tillväxtavtalet. Ett
antal djupstudier inom ämnesområden som utbildning, miljö, IT, kommunikationer, innovationsverksamhet, kultur och turism genomfördes som underlag
för diskussioner i de olika arbetsgrupperna och vid seminarierna.
En beredningsgrupp under länsstyrelsens ledning med tjänstemän från kommuner och landsting, näringslivet och länsarbetsnämnden, har fungerat som
sekretariat. Medverkan har skett från sekretariatet vid de seminarier och konferenser som anordnats av regeringen och NUTEK för att stödja arbetet med
tillväxtavtalet.
Nytt grepp i länsutvecklingsarbetet

Tillväxtavtalet skiljer sig i betydande mån från tidigare handlingsprogram och
strategier för utvecklingen av länet. Kravet på ett tydligt och aktivt partnerskap samt ett gemensamt åtagande att faktiskt genomföra programmet, ger
tillväxtavtalet en ny dimension. Avtalsprocessen förutsätter också en dialog
med regeringen på ett sätt som inte varit aktuellt tidigare.
Det finns också en klar koppling mellan tillväxtavtalet och den kommande
strukturfondsperioden i den meningen att analys och åtgärder ska harmoniera
mellan de båda programtyperna. Även detta förstärker tillväxtavtalets betydelse som styrinstrument för ett samlat utvecklingsarbete i länet.
Tillväxtavtalet måste präglas av en stark vilja hos partnerskapet att ge avtalets prioriteringar genomslag vid prövning av enskilda utvecklingsinsatser.
Det bör skapas särskilda former för partnerskapets uppföljning avtalet. Norrbottensgruppen kan vara det samlande forum där avtalet fortlöpande avstäms
och kvalitetsbedöms.
Tidsplan

Norrbottensgruppen lämnade i januari i år in Förslag till förändringar i tillväxtpåverkande regelverk till regeringen. I april lämnar Norrbottensgruppen
sin slutgiltiga version av tillväxtavtal. Därefter påbörjas förhandlingar med
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regeringen för att få igenom de förslag och åtgärder som tillväxtavtalet innehåller. I november ska det slutförhandlade tillväxtavtalet lämnas till regeringen. Riksdagen beslutar i december om budgetpropositionen.
Innehåll i stora drag

Först redovisas det s k regionala tillväxtkapitalet som ska ses som ett första
steg till en fördjupad inventering i samband med själva finansieringen av tillväxtavtalet. Därefter följer en analys av länets förutsättningar.
Programdelen inriktas i första hand på sådana åtgärder som bedöms ha påtagligt betydelse för en god ekonomisk tillväxt, oavsett var i länet åtgärderna vidtas.
I programavsnittet redovisas de prioriteringar med underliggande åtgärder
som föreslås ingå i tillväxtavtalet. De olika prioriteringarna är:
 Kunskap och kompetensutveckling.
 Kunskapsintensiva verksamheter och kritiska massor.
 Tillgänglighet och goda kommunikationer.
 Kultur, kulturmiljö och kulturarv.
 Social ekonomi.

Beredningens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att avge följande yttrande:
Landstinget ställer sig i stora drag bakom innehållet i tillväxtavtalet. På några
punkter lämnas dock kompletterande synpunkter och förslag till förbättringar:
Inledande synpunkter

Tillväxtavtalet har ett treårigt perspektiv, medan tillväxt måste ses i ett längre
perspektiv för att förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling ska
kunna skapas.
Tillväxtavtalet kan uppfattas ha ett alltför uttalat kustperspektiv, även om
många programområden och åtgärder har betydelse för hela länet. Många
kommuner i inlandet har stora svårigheter. För att de ska överleva och få tillväxt bör särskilda statliga medel avsättas, att användas för tillväxtbefrämjande åtgärder.
Ökat regionalt inflytande

Tillväxtavtalet ökar det lokala och regionala inflytandet över utvecklingen.
Landstinget ser positivt på en decentralisering av besluten som en följd av de
regelverksförändringar partnerskapet har lämnat till regeringen. Ett ökat regionalt inflytande över de samlade resurserna skulle ge Norrbotten bättre förutsättningar för ökad ekonomisk tillväxt.
Regelverk

Inom ramen för arbetet med tillväxtavtalet har regeringen inbjudit till förslag
till regelförändringar. Syftet med det var att uppmuntra nya och effektivare
sätt att använda statliga resurser. Kopplingen mellan analysen av regelverken
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och tillväxtavtalet är mycket stark eftersom förslagen till ändringar i regelverken bygger på de programförslag som presenteras i tillväxtavtalet.
Landstinget beklagar att synpunkter på regelverken inte hanteras tillsammans
med tillväxtavtalet, eftersom de två så intimt hänger samman och är beroende
av varandra. Den viktigaste förändringen av regelverken är lättnader som ökar
utrymmet att på regional nivå omdisponera resurser enligt överenskomna prioriteringar. Vid framtida förändring av regelverk måste det regionala inflytandet tillgodoses.
Landstinget förutsätter att Norrbottensgruppen i det fortsatta arbetet noga går
igenom regelverken så att de kopplas till programdelen. I annat fall kommer
inte finansieringen av tillväxtavtalet att kunna lösas.
Tydligare prioriteringar behövs

Det är många olika faktorer som styr ekonomisk tillväxt. Tillväxtavtalet är
därför ett mycket brett utvecklingsprogram som spänner över många områden. Programmets tänkta användning som länsutvecklingsstrategi och underlag för kommande strukturfondsperiod har styrt inriktning och omfattning.
Man kan faktiskt fråga sig om det är någonting som inte är med. Därför är det
viktigt att prioriteringar görs tydliga.
Landstinget vill framhålla kompetensutveckling och tillgänglighetsfrämjande
åtgärder som de allra viktigaste. Bland tillgänglighetsfrämjande åtgärder bör
främst flygtrafik och IT prioriteras, därutöver måste arbetet med Norrbotniabanan från Haparanda till Kalix komma igång.
Tillväxtavtalet har ägnat för lite utrymme åt frågan om dimensioneringen av
Luleå tekniska universitet. Universitetet bör ges en kraftfull tillväxtsatsning
som innebär ökning av såväl utbildningsplatser som utbildningslinjer och
forskningsresurser. Luleå tekniska universitet är viktig för hela länets utveckling med tanke på de spridningseffekter som ett universitet innebär för en region. Universitetet bör ha en tydlig regional roll. Det ska vara ett statligt ansvar
att finansiera högskoleutbildning också utanför universitetsorterna.
Finansiering

Det s k regionala tillväxtkapitalet består av alla de resurser som satsas av nationella, regionala och lokala aktörer för att främja en hållbar tillväxt och
sysselsättning i en region. Det är i praktiken väldigt svårt för både privata och
offentliga organisationer att klart definiera tillväxtkapitalet.
Idag är det mesta av tillväxtkapitalet låst av regelverk och politiska beslut,
vilket gör att användningen först på längre sikt kan styras i en ny riktning.
Landstinget menar att principen att redovisa tillväxtkapital bör ske genom att
redovisa en s k bruttolista, där såväl uppbundet som fritt kapital redovisas.
Genom att anlägga en bruttosyn ges utrymme för omprioriteringar.
Arbetet har hittills egentligen bara kommit halvvägs. För att prioriteringar ska
kunna genomföras måste finansieringslösningar sys ihop för varje åtgärd.
Detta kräver såväl förändringar av regelverk som en gemensam syn från partnerskapet på det regionala tillväxtkapitalet. Det fortsatta arbetet måste inriktas på att klargöra hur tillväxtavtalet ska finansieras.
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Kommentarer till kapitel 3

Avsnitt 3.3 som handlar om naturresursskatt bör ytterligare betonas. Ämnet
är komplext och omfattande och behöver därför utvecklas.
Landstinget vill lyfta fram den stora regionalpolitikens betydelse som förutsättning för hela det regionala utvecklingsarbetet och därmed tillväxtavtalet.
Även åtgärder som primärt vidtas av andra skäl än för att främja den regionala utvecklingen rymmer nämligen en påtaglig regional dimension. Sådana
politikområden utgörs till exempel av transport- och kommunikationspolitiken
och utbildningspolitiken. Frågor som har stor betydelse är bl a skatteutjämningssystemet och lokalisering av statliga företag, verk och myndigheter.
Kommentarer till programdelen

Landstinget vill ge följande kommentarer till programdelen:
 Motivavsnitten i varje programdel är för långa och innehåller till viss del
upprepningar från föregående avsnitt.
 Tillgänglighetsmål bör anges i målformuleringen under kapitel 5 Program.
 I frågan om samordningsansvar finns det flera dimensioner - ansvar att
initiera, att samordna, att finansiera och att delta. Endast en ansvarig bör
anges för respektive åtgärd men det bör betonas att alla parter som är inblandade har ett ansvar. Fler aktörer än de angivna kommer givetvis att
vara inblandade i genomförandet av de olika projekten.
Den ansvariga bör vara den som bäst kan samordna åtgärden, vilket inte
nödvändigtvis är den part som ska genomföra eller finansiera åtgärden.
Den ansvarige bör även vara den som har ett ansvar för regionens utveckling, d v s i första hand andra än statliga verk med kontor i regionen.
Landstinget vill ha ett klargörande när det gäller frågan om varje aktörs
samordningsansvar. Är det lämpligt att ett statligt verk ska stå som ansvarig?
Landstinget efterlyser även en rutin där den ansvarige bekräftar sitt ansvar.
 På flera ställen i programmet överensstämmer inte åtgärd och mål, och på
vissa håll saknas mål helt och hållet. För åtgärd B.4 Utveckla turismen
saknas t ex mål på programnivå. Under programdel A Kunskap och kompetensutveckling saknas åtgärder för att stimulera personer att leva och bo
i Norrbotten.
 Under målavsnittet i programdel A bör länet sträva efter att nå riksgenomsnittet för övergång från gymnasie- till högskolenivå.
Synpunkter på respektive programdel

Landstinget menar att det är viktigt att satsa på kompetensutveckling och IT
som utgör grunden för företagsutveckling och företagsetableringar.
I avsnitt A.1 IT-insatser inom utbildningssystemet saknas, förutom för distansutbildningsplatser, mål för volymutveckling av Luleå tekniska universitet.
I åtgärd A.5 Kompetensutveckling i mikro-, små och medelstora företag bör
ALMI Företagspartner vara samordningsansvarig.
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Landstinget anser att avsnitten B.2 Utveckla verksamheter med stark FoUanknytning och B.3 Öka och effektivisera samspelet FoU - näringsliv kan slås
ihop, eftersom det är svårt att se skillnader mellan de rubricerade åtgärderna.
Under B.2 vill landstinget dessutom tona ned uppräkningen av begränsade
insatser och istället göra programtexten mer tillåtande och exemplifierande.
Att avtalet pekar ut områden där det finns en stark tillväxtpotential får inte
betyda att något område kan hindras i sin utveckling. Det är t ex också viktigt
att prospektering för att finna nya mineralfyndigheter stimuleras.
I avsnitt B 3.1 FoU och samverkan inom träindustrin vill landstinget markera
betydelsen av Trätekniskt Centrum i Kalix.
Landstinget vill göra följande tillägg till B.4 Utveckla turismen: ”Länet bör
bättre tillvarata den vilda laxen som är en resurs inom turismnäringen. Ett av
problemen med att utveckla en näringsgren baserad på fisketurism, där laxfisket utgör en viktig del, är dagens regler kring fiskerätten.”
Inom programområdet C Tillgänglighet och goda kommunikationer anser
landstinget att flyg (Kallax Cargo och flygpriser) och IT-infrastruktur bör
prioriteras. Norrbotniabanan finns upptagen på sex ställen. Detta bör föras
samman och skrivas tydligt på ett ställe. Norrbotniabanan, etapp 1 Haparanda - Kalix och etapp 2 Kalix - Boden, ska vara tydligt prioriterad inom
programområdet.
Landstinget vill dessutom tillägga att Silvervägen Älvsbyn - Arvidsjaur Bodö bör få europavägstandard.
I avsnitt C.1 IT-infrastrukturåtgärder, Vården, anser landstinget att det bör
satsas på att utveckla tekniken mellan vårdgivarna. Landstinget vill framhäva
telemedicinsk utveckling och tillämpning som underlättar vård i glesbygd och
sänker kostnaderna.
IT Norrbotten AB är ett av partnerskapet bildat bolag som ska ha ett samordningsansvar för den regionala IT-utvecklingen. Bolaget bör därför vara samordningsansvarig för åtgärd C.1.
Tillägg till åtgärd D.2 Kulturmiljö och kulturarv: Samisk kulturcentrum i
Jokkmokk.
Under D Kultur, kulturmiljö och kulturarv bör forten i Boden, som är ett nationellt arv, finnas med.
Landstinget anser att filmområdet bör lyftas fram som ett viktigt tillväxtområde under avsnitt D Kultur, kulturmiljö och kulturarv.
Åtgärd D.3 Utveckla småföretagandet handlar om att utveckla småföretagande inom kultur och konst. Landstinget menar att det avsnittet bättre hör
hemma under programdel B som handlar om företagsutveckling, och att även
hantverk bör ingå. Vidare bör ALMI Företagspartner vara ansvarig för åtgärden.
Programdelen E Social ekonomi bör byta namn till Lokal utveckling, med
Social ekonomi som en underrubrik. Programavsnittet bör kompletteras med
skrivningar om specifika insatser för landsbygdens utveckling. Insatserna och
stödet ska bygga på lokala initiativ med beslutsprocesser som ligger så nära
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den lokala befolkningen som möjligt. De satsningar som speciellt ska främjas
är de som skapar företag och arbetstillfällen.
Utvecklingsprojekt

IT Norrbotten AB ska bidra till ekonomisk tillväxt och utveckling av arbete
och näringsliv genom att lägga grunden för en samordnad uppbyggnad av
kompetens, informationsinnehåll och infrastruktur så att informationsteknik
kan användas på bästa sätt inom alla samhällsområden i Norrbotten. Beslut
om en fortsättning av projektet är under beredning. Landstinget ser positivt på
IT Norrbotten AB och vill lägga till projektet till listan i kapitel 6.
Landstinget vill sätta fokus på tillväxten av Luleå tekniska universitet. Vidare
anser landstinget att det är viktigt att prioritera Kallax Cargo samt bredbandssatsningen, som är ett delprojekt under IT Norrbotten AB.
Yrkande 1

Stefan Tornberg (c):
 Beredningens förslag bifalls.
Yrkande 2

Harry Nyström (v):
 I kapitel 6 Utvecklingsprojekt görs tillägg med en förädlingsindustri för
norrbottniska delikatesser och en riskkapitalfond.
Yrkande 3

Kenneth Backgård (ns):
 I ärendebeskrivningen till yttrandet, avsnittet Partnerskap, stryks tredje
stycket.
 I ärendebeskrivningen till yttrandet, avsnittet Nytt grepp i länsutvecklingsarbetet, sista meningen, byts Norrbottensgruppen ut mot länsstyrelsen.
 Samma utbyte görs i nästa avsnitt (Tidsplan).
 I avsnittet Inledande synpunkter, utgår sista meningen och ersätts med:
”Förutsättningen för norrbottnisk tillväxt är att länets inland får del av tillväxtresurserna i samma omfattning som kustregionen. Här kan särskilt
riktade medel krävas för att motverka en alltför stark centrering av resurser till kustregionen. Till exempel att statliga verk, företag och myndigheter med stor verksamhet i Norrbotten förläggs till Norrbottens inland.”
Yrkande 4

Maria Salmgren (m):
 Arbetsmarknadspolitik, skattefrågor, företagsfrågor och arbetsrätten ska
ingå i tillväxtavtalet.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner yrkande 1 antaget.

Beslut
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktige:
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Yttrande enligt beredningens förslag avges.
Reservation 1

Av Harry Nyström (v):
För att bättre kunna tillhandahålla de norrbottniska delikatesserna behövs en
förädlingsindustri i länet, vi anser att många nya arbeten då skulle kunna
skapas. I länet produceras renkött; fisk som röding, laxöring och löjrom samt
bär som åkerbär, hjortron, blåbär, lingon och vinbär. Dessutom lämpar sig
vår bördiga jord utmärkt för kravodlade grönsaker, svamp osv. Den norrbottniska maten serveras ofta vid exklusiva middagar som kungamiddagar och
Nobelfestligheter.
Vi anser att med bra vidareförädling och utveckling av våra unika produkter
samt med rätt marknadsföring, skulle länets delikatesser med fördel kunna
säljas runt om i landet och även långt utanför Sveriges gränser.
Vi vill även att det i länet inrättas en riskkapitalfond. Vi har många små företagare som skulle vilja utveckla sina verksamheter, men det stoppas alltför
ofta av att riskkapital saknas. Vi har även många kreativa människor med
massor av idéer, men av samma orsak så kan inte heller de förverkliga sina
drömmar om att starta eget.
För att kunna förverkliga en riskkapitalfond kräver vi att även det tas med i
tillväxtavtalet, och att finansieringen sker genom att 3 öre per kilowatt återbetalas till länet för vattenkraften. På så sätt skulle vi få skapa en stabil fond för
företagande i länet och därmed skulle massor av nya arbetstillfällen komma
oss till godo.
Reservation 2

Av (ns)-gruppen:
Att Sverige i allmänhet och Norrbotten i synnerhet är i behov av ekonomisk
tillväxt har blivit alltmer uppenbart under senare år. Sett i ett bredare europeiskt perspektiv tappar vi mark. Sett i ett nationellt perspektiv tappar Norrbotten mark, vilket avspeglar sig i en mycket stor avflyttning. Vi menar att möjligheterna till tillväxt står i direkt relation till regionalpolitiska avsikter och
insatser, eller i Norrbottens fall kanske mer till avsaknaden av desamma.
För att möjliggöra ökad tillväxt i Norrbotten måste politiken markera sin avsikt med kraftfulla åtgärder. Dessa åtgärder kan i bästa fall komma till stånd
inom ramen för det vi nu kallar för tillväxtavtal i och med att ett ökat regionalt inflytande ska få råda. I sämsta fall förblir hela idén en luddig och svårgripbar önskelista med få konkreta resultat. Ett av de största problemen i nuläget är att tillväxtavtalsidén inte innehåller några nya pengar.
Vi har från sjukvårdspartiets sida för avsikt att under landstingsfullmäktige
och direkt till länsstyrelsen inkomma med synpunkter avseende avtalsförslaget, men vill redan nu lämna följande synpunkter och yrkanden när det gäller
landstingets förslag till yttrande:
 I yttrandetexten beskrivs Norrbottensgruppen som ett organ med brett deltagande ifrån den politiska sfären. Det politiska deltagandet är begränsat
till socialdemokratin, vilket innebär att oppositionssynpunkter inte kan
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läggas fram under beredningsfasen utan enbart i senare skeden. Detta medför att förutsättningen för bred politisk uppslutning minskar.
 Man anger i yttrandet att avtalet kan uppfattas ha ett alltför uttalat kustperspektiv. Vilket det också har. Av hela det i dagsläget överskådliga tillväxtkapitalet på strax under 2 miljarder kronor bör en mycket stor del riktas till inlandet, annars blir det en alltför stark styrning mot kustregionen.
Avtalsförslaget är alltför centralistiskt. Det finns i dagsläget inget som talar för att centralistiska satsningar ger högre tillväxt än satsningar på fler
lokala tillväxtområden. Inte minst länsstyrelsens egen expertis har pekat på
detta.


Luleå tekniska universitet, som ju är Norrbottens tekniska universitet, är
enormt viktigt för tillväxten i Norrbotten. Här bör man markera vikten av
lokala filialer runt om i länet.

 Tanken på en naturresursskatt börjar alltmer ta form. Sjukvårdspartiet har
sedan länge pekat på en nödvändig förändring av naturresursutnyttjandet.
Vi vare sig behöver eller ska genomföra ett ökat skattetryck, men förändringar av regelverket som styr skatte- och avgiftsuttag måste genomföras
så att en stor del av resurserna kan komma Norrbotten tillgodo. Vi anser
att landstinget på ett tydligare och kraftfullare sätt bör föra fram dessa
tankar i sina kommentarer.
I det perspektivet bör också påpekas att utvecklings- och förädlingspotentialen hos våra traditionella basnäringar (gruv, mineral, skog och energi)
har behandlats i alltför blygsam omfattning, trots att man gärna framhåller
att just dessa utgör grunden för en s k naturresursskatt.
 I sina avslutande kommentarer pekar man på viktiga projekt, trots att projektverksamhet i sig inte ska ingå i avtalsunderlaget. Det finns en projektlista som i sig inte är rangordnad, men landstinget vill ändå lyfta fram bl a
Kallax Cargo och IT Norrbotten. Vi anser visserligen att dessa två projekt
tillhör de viktigaste i Norrbotten idag, men ska inte finnas i avtalsunderlaget. Att ändå inte kunna låta bli att fokusera på dessa ger ett tvetydigt och
inkonsekvent intryck. Vill man att de ska ingå i avtalet ?
Reservation 3

Av Maria Salmgren (m):
Moderata samlingspartiet ställer sig ej bakom förslaget till yttrande och förslaget till regionalt tillväxtavtal för Norrbotten.
När diskussionen om tillväxtavtalet startade förutsatte vi moderater att man
skulle gå till grunden med tillväxtproblemen i landet, regionen, länet och
kommunerna. Det förutsatte att arbetsmarknadspolitik, skattefrågor, företagsfrågor och arbetsrätten ska ingå i konceptet. Regeringen undantog dock dessa
viktiga frågor i tillväxtavtalet. Utan denna helhet kommer inte tillväxtavtalet
att leda till någon tillväxt.
Vi moderater är naturligtvis inte emot ekonomisk tillväxt på något vis. Tvärtom. Vi reserverar oss mot det sätt på vilket tillväxtavtalet presenteras. Förslaget kommer inte, enligt vårt sätt att se, leda till någon tillväxt utan endast
att medföra marginella förbättringar.
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Särskilt yttrande

Av Els Jakobsson (fp):
Vi instämmer i landstingets yttrande till tillväxtavtalet men vill tillägga följande punkter:
Punkt 2:2, sid 6: Kommuner och landsting ska skapa förutsättningar för tillväxt. Även om ansvaret för vissa områden kan ligga på dem ska själva utförandet kunna ske av andra aktörer.
Kapitel 3, Det offentliga tillväxtkapitalet, sid 9: Många kommunala bolag
sysslar idag med sådant som andra aktörer kan sköta bättre än kommunerna.
Dessa verksamheter bör i så fall avvecklas och avkastningen användas för
tillväxtfrämjande åtgärder.
Kapitel 5, sjunde målpunkten, sid 22, ändras till: Jämställdheten mellan könen
- mätt bl a i medelinkomst - ska vara uppnådd till år 2004.

§ 46

Upphandling av
uppsökande verksamhet inom
tandvården
Dnr 240-99

Ärendebeskrivning
Den nya tandvårdsförsäkring som gäller fr o m 1 januari 1999 ger landstinget
ansvaret för att administrera och finansiera uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till äldre och funktionshindrade personer i särskilda boendeformer för service och omvårdnad, samt för personer i eget boende med motsvarande behov av vård och omsorg.
För den uppsökande verksamheten, som omfattar munhälsobedömning och
rådgivningsverksamhet, gäller att avtal ska träffas med den vårdgivare som
ska utföra vården. Patienten kan alltså inte välja vårdgivare för detta. För
nödvändig tandvård gäller däremot fritt val av vårdgivare.
Länsservice Inköp har ansvarat för upphandling av den uppsökande verksamheten. Arbetet påbörjades i oktober 1998 med att en kravspecifikation upprättades av en arbetsgrupp. Anbudsinfordran tillställdes Folktandvården och
samtliga privata vårdgivare inom tandvård i Norrbotten.
Anbud har inkommit från Folktandvården. Tillsammans med arbetsgruppen
har en anbudsutvärdering och kostnadssammanställning gjorts. Samtliga uppställda krav är uppfyllda av anbudsgivaren.

Beredningens förslag
1 Folktandvården antas som leverantör av uppsökande verksamhet fr o m
1 mars 1999 t o m 28 februari 2000, med ett års förlängningsmöjlighet.
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2 Ersättning utgår efter faktiskt utförd tjänst; den uppskattade kostnaden för
verksamheten är 3 780 000 kr per år.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.
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