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§ 85

Val av protokolljusterare
Ledamoten Mattias Karlsson utses till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 86

Slutlig föredragningslista
Slutlig föredragningslista för sammanträdet fastställs.

§ 87

Närvarorätt
Beslutas att hela dagens sammanträde ska vara offentligt.

§ 88

Förklaring till revisorernas anmärkning
i revisionsberättelse 2016
Dnr 1582-17

Ärendebeskrivning
Revisorerna har i sin revisionsberättelse riktat anmärkning mot regionstyrelsen. Innan regionfullmäktige behandlar revisionsberättelsen ska en förklaring inhämtas. Fullmäktiges presidium ansvarar för att bereda frågor och
ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning och har därför i en skrivelse till
regionstyrelsen begärt om en förklaring till revisionsanmärkningen.

Förslag till beslut
Regionstyrelsens förklaring till revisorernas anmärkning i revisionsberättelse
för år 2016 godkänns.
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----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Maria Stenberg (S), Mattias Karlsson (M), Johnny Åström (NS) och LarsÅke Mukka (C):
 Beslutsförslaget bifalls.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det bifalls.
----------------------------------------------------

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Särskilt yttrande 1

Av Johnny Åström (NS):
Sjukvårdspartiet har under verksamhetsåret 2016, vid så gott som varje styrelsesammanträde påpekat att vidtagna åtgärder för att få en ekonomi i balans inte är tillräckliga. Vi har särskilt påpekat at såväl den verksamhetsmässiga organisationen som den rent administrativa, är en av huvudorsakerna till de ekonomiska problemen. Det behövs en organisationsförändring. Vi
har också påpekat att såväl hyrpersonal- som läkemedelskostnader är alldeles
för höga, och uppmanat till åtgärder.
Vi anser också att regionen måste omprioritera från en alldeles för dyr och
ibland omotiverad projektverksamhet, till en långsiktig drift av den rena
hälso- och sjukvården, där resurserna behövs. Många av de centraliseringsåtgärder som vidtagits går stick i stäv med närsjukvårdsutredningen
samt har inneburit ett alltmer kostsamt och ökat resande, som i slutändan inte
innebär besparingar.
Det måste till en helt förändrad organisation, med kortare beslutsvägar och
minskad administrativ överbyggnad. Ett led i denna förändring är mindre
enheter och plattare organisation.
Den styrande majoriteten S, V och MP, verkar inte ta revisorernas anmärkningar på allvar i sitt svar till revisionen vilket är mycket anmärkningsvärt.
Lars-Åke Mukka (C) biträder sista stycket i Sjukvårdspartiets yttrande.
Särskilt yttrande 2

Av Lars-Åke Mukka (C):
Centerpartiet har under sommarfullmäktige i juni 2015 (i Arjeplog) lagt fram
ett omfattande åtgärdsprogram för att komma tillrätta med såväl underskottet
men också det strukturella underskot-tet. Centerpartiet anser vidare (och som
vi framfört i vår Finansplan 2017-2019, styrelsemötet 26 oktober 2016) att:
”Vi ser det nödvändigt att stoppa den centralisering som nu sker i besparingarnas tecken, eftersom att flytta vården inte gör det billigare, tvärtom så blir
landstinget mer sårbart och behovet av inhyrd personal ökar i spåren av en
politik som centraliserar. Ett så stor och glest län som Norrbotten kan aldrig
räkna hem stordriftens fördelar.”
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Vi har också påpekat brister i organisationen och velat ta in extern hjälp som
skulle gå igenom Region Norrbottens verksamheter med ett antal uttalade
uppgifter; däribland peka på vägar att få ekonomin i balans samt en strukturförändring inom verksamheterna. Vi tror att verksamheterna inom Region
Norrbotten skulle må bra av att, någon annan, belyser och kommer med råd
inför det utmaningar som vi står inför.
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