
 

 

Den här texten utgör ett teoretiskt kapitel i min nyligen påbörjade doktorsavhandling Vem styr              
regionutvecklingen? Politiska förutsättningar för regionalt ledarskap i ett nätverkssamhälle. Avhandlingen          
utgår från två underliggande teser om att 1) regionutveckling blivit en av regionernas viktigare uppgifter               
och att 2) den statsstyrda regionalpolitiken övergått i en regionalt driven regionutveckling, där             
regionpolitikerna tillsammans med regionens kommuner, näringsliv, högskolor och civilsamhälle aktivt ska           
arbeta för regionens utveckling.  
 
I avhandlingen undersöker jag folkvalda (Sv, Da, No) och indirekt valda (Fi) regionpolitikers förmåga att               
utöva ledarskap över regionutvecklingen. Utgångspunkten är ett nordiskt perspektiv, men empiriskt           
koncentras studien till Finland och Sverige. Datainsamlingen (enkät riktad till svenska och finländska             
regionpolitiker) påbörjas våren 2018. 
 
Jag är särskilt intresserad av kommentarer kring slutsatserna i det här kapitlet, dvs vad är fortfarande                
gemensamt för den regionala nivån i de nordiska länderna och vad utgör tydliga skillnader? 
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Abstract 

Den regionala nivån är omstridd i de nordiska länderna. Under 1990-talet upplevde            
regionnivån en renässans, vilket blev startskottet för en institutionell förändringsprocess. I           
kapitlet diskuterar jag hur regionnivåns institutionella förutsättningar förändrats i Finland,          
Sverige, Danmark och Norge sedan milennieskiftet. Regionreformer har varit aktuella i alla            
länder och förändrat regionernas indelning, uppgifter, finansiering och styrning. I Danmark           
genomfördes en radikal omstrukturering av den regionala nivån år 2007, då fem nya regioner              
bildades. I Sverige har regionnivån fragmenterats och flera olika regiontyper med varierande            
uppgiftsansvar har uppstått. I Norge pågår den andra regionreformen med intentioner om att             
skapa större regioner. I Finland bereds införandet av en folkvald, instutionaliserad regionnivå. 
 
Genomgången av den regionala nivåns institutionella utveckling under 2000-talet visar att           
reformerna saknat gemensam linje, vilket lett till en fragmentering av regionnivån.           
Splittringen i de institutionella förutsättningarna syns särskilt tydligt i regionernas styrning           
och finansiering, men också i uppgifterna. I flera länder finns politiska ambitioner för att              
skapa större regioner med ett bredare uppgiftsansvar, men ambitionerna är svåra att            
förverkliga politiskt.  
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3 Den regionala nivån i Norden 
3.1 Den regionala nivån förändras under 2000-talet 

 

Den regionala nivån är en politisk-administrativ nivå som fungerar på ett mindre område än              

staten, men på ett större område än kommunerna. I de nordiska länderna har den regionala               

nivåns ställning traditionellt varit svag och den politiska makten har i stället koncentrerats             

hos staten och kommunerna. I den nordiska statsmodellen sköter kommunerna största delen            

av välfärdsuppgifterna och kommunernas starka position är en av orsakerna till regionerna            

inte har någon omfattande uppgiftsportfölj eller åtnjuter något stort politiskt intresse.           

Regionnivån är politiskt omstridd och frågan om deras utveckling eller avveckling utgör en             

ständig politisk dragkamp mellan partierna. I allmänhet ses någon form av regional            

organisering ändå som nödvändig också inom enhetsstaten, eftersom en del av den offentliga             

servicen behöver ett större befolkningsunderlag för att produceras resurseffektivt (Lidström          

& Roos, 2016). I samband med den europeiska integrationen under 1990-talet upplevde            

regionnivån en renässans, vilket gav upphov till en rad institutionella förändringar av den             

regionala nivån under 2000-talet. Fram till millennieskiftet fanns det i Sverige, Norge och             

Danmark en liknande regional nivå med samma slags institutionella förutsättningar och           

uppgifter; landstingen, fylkeskommunerna och amtskommunerna. I Finland har regionerna         

inte haft lika starka institutionella förutsättningar, men samma uppgifter har ändå skötts            

genom regional samordning (Sandberg, 2009; Lindqvist, 2010; Hörnström, 2010). Trots att           

länderna haft liknade utmaningar under 2000-talet, såsom ansträngd samhällsekonomi,         

åldrande befolkning och behov av anpassning till globaliseringen, så har regionalpolitiken           

utvecklats i olika riktningar och fragmenterat regionnivån. Det här är ett avsteg från den              

enhetlighet som brukar prägla de nordiska ländernas samhällsuppbyggnad (Torfing, Lidström          

& Røiseland, 2015; Nilsson, 2016; Baldersheim & Øgård, 2009). I det här kapitlet diskuteras              

den regionala nivåns institutionella utveckling i Finland, Sverige, Norge och Danmark först            

på ett allmänt plan, därefter studeras utvecklingen i de enskilda länderna närmare och             

slutligen jämförs läget i regionfrågorna mellan länderna i dag. 

  

Den regionala nivån har tidvis varit ifrågasatt och är fortfarande kontroversiell i de nordiska              

länderna. Under 1990-talet, då både Finland och Sverige anslöt sig till EU, vaknade däremot              

ett nytt intresse för regionerna till liv. I EU fördes politiska idéer om ett ”Europe of the                 
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Regions” starkt framåt och en del av den politiska dialogen riktade sig också direkt till               

regionerna, i enlighet med subsidiaritetsprincipen (politiska beslut ska tas på lägsta möjliga            

nivå). Regionaliseringsidéerna från EU bidrog till decentraliseringssträvanden och tankar på          

regionerna som självständiga politiska aktörer också i Norden. Vid millennieskiftet hade en            

institutionell utveckling av den regionala nivån fått sin början. De nordiska ländernas            

regionala nivå var då mera jämförbar än vad den är idag. Sandberg (2009) skriver att det vid                 

den tiden tydligt gick att skilja på två olika modeller i hur relationerna mellan kommunerna               

och den regionala nivån organiserats; den skandinaviska modellen och den finländska           

modellen. Den skandinaviska modellen tillämpades i Danmark, Sverige och Norge. Enligt           

modellen utgör primärkommunerna och regionerna två parallella kommunala nivåer. Ingen av           

nivåerna är över- eller underordnade varandra. Uppgifterna fördelas till kommunerna eller           

regionerna enligt hur stort befolkningsunderlag uppgiften kräver, så att uppgifter som kräver            

ett större befolkningsunderlag fördelas till regionen, medan andra uppgifter tillfaller          

kommunerna. I den skandinaviska modellen leds regionerna av ett folkvalt organ. Regionerna            

har allmän kompetens och besitter även beskattningsrätt. Deras primära uppgift är sjukvård,            

men även regional utveckling, samhällsplanering, utbildning och kultur ingår i uppgifterna. I            

den finländska modellen är den regionala nivån inte institutionaliserad, utan den utgår ifrån             

kommunerna. De regionala uppgifterna sköts av de finländska kommunerna genom          

interkommunalt samarbete i funktionellt specialiserade samkommuner. Uppgiftsmässigt       

sköter samkommunerna samma funktioner som de skandinaviska regionerna.        

Samkommunerna finansieras och styrs av primärkommunerna. De har varken beskattningsrätt          

eller allmän kompetens. Medlemmar till samkommunernas styrande organ väljs indirekt          

genom kommunerna och baserar sig på resultatet i kommunalvalet. Kommunerna måste vara            

medlemmar i samkommuner för sjukvård (sjukvårdsdistrikten) och regionutveckling        

(landskapsförbunden). Den finländska modellen har bidragit till att ett stort antal fristående            

samkommuner uppstått. En fördel med den finländska modellen är att den är mycket flexibel,              

medan en nackdel är att den saknar enhetlighet. Den skandinaviska modellens fördel är de              

tydliga institutionella ramarna, men de gör också regionnivån mer tungrodd. Den           

skandinaviska modellen och den finländska modellen kan fortsättningsvis urskiljas, men de           

gemensamma dragen i den skandinaviska modellen har blivit färre och den finländska            

modellen verkar vara på väg att upplösas (Sandberg, 2009; Torfing, Lidström & Røiseland,             

2015). 
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Regionreformer har aktualiserats i alla de nordiska länderna under 2000-talet. Baldersheim           

och Øgård (2009) konstaterar att länderna haft olika målsättningar med reformerna, vilket lett             

till en fragmentering av regionnivån. Splittringen i regionernas institutionella förutsättningar          

syns särskilt tydligt i regionernas styrning och finansiering, men också i uppgifterna (Nilsson,             

2016). Fragmenteringen av regionnivån baserar sig inte på någon medveten strategi, utan är             

ett resultat av strukturreformer, kommunreformer och en större politisk polarisering mellan           

partierna i synen regionnivåns framtid. Den tydliga påverkan EU tidigare haft på            

utformningen av regionalpolitiken har samtidigt försvagats. I Danmark har en omfattande           

strukturreform reducerat regionernas antal och uppgifter, i Norge har staten övertagit största            

delen av regionernas uppgifter och i Sverige har regionnivån splittrats på grund av             

inkonsekventa linjedragningar. I Finland bereds inrättandet av en regional förvaltningsnivå. 

  

Regionalpolitikens karaktär har också förändrats sedan 1990-talet. Den statliga         

regionalpolitiken har gått över i en mer underifrån driven regionutveckling. Mitander (2016)            

skriver att den nya regionalpolitiken uppstått efter att välfärdsstaten pressats tillbaka till följd             

av nya ideologiska strömningar och finansiell press. I den nya regionalpolitiken ansvarar            

regionerna själva för att driva regionutvecklingen och skapa ekonomisk tillväxt. Säll (2014)            

menar att de ekonomiska argument för rationalitet, effektivitet och konkurrens gör att tidigare             

ambitioner med regionalpolitiken, såsom demokratiskt deltagande och omfördelning av         

resurser, glöms bort. Regionernas problem är att de ofta saknar de institutionella            

förutsättningarna och resurserna för att kunna driva en stark regionutveckling och därför            

handlar regionalpolitiken i dag till stor del om att skapa bättre förutsättningar för regionerna.              

Efterhand har denna diskussion glidit in på frågor om regionernas storlek. För att             

framgångsrikt driva utvecklingen och påverka i t.ex. infrastrukturfrågor behöver regionerna          

kontroll över ett tillräckligt stort område. Det har banat väg för en trend kring att skapa större                 

regioner. I Danmark har regionernas antal minskat från 14 till fem stycken, i Sverige och               

Norge finns starka politiska krafter för att skapa storregioner och i Finland har landskapens              

storlek varit en stötesten för Sipiläs regering. 

  

Trots en gedigen institutionell utveckling under 2000-talet, så är de nordiska regionernas            

framtid inte slutdiskuterad. I Finland bereds landskapsreformen som bäst och i Norge pågår             

arbetet med kommun- och regionreformen. Den svenska regionfrågan är fortfarande olöst och            
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i Danmark står regionnivån fortsättningsvis under nedläggningshot. Svårigheterna kring de          

utdragna regionfrågorna beror framför allt på de politiska motsättningarna mellan partierna,           

men handlar också om avsaknaden av folkligt stöd. Regionnivån är okänd för medborgarna,             

som i allmänhet inte ser behovet av regionreformer. Läget försvåras ytterligare av att det inte               

längre finns ett självklart svar på hur samhällsstrukturen ska utformas och vilka uppgifter             

som ska skötas av staten, regionerna och kommunerna. Vilken roll staten och kommunerna             

har i framtiden avgör i stor utsträckning regionernas handlingsutrymme, och därför påverkas            

regionfrågorna också av de kommunreformer som genomförts i Danmark, Norge och           

Finland. 

  

  

3.2 Den regionala nivån i Sverige – årtionden av utredningar, bristande beslutsförmåga 

och splittring 

  

Den svenska diskussionen om regionnivåns organisering har varit ständigt återkommande          

under närmare 30 år. Under dessa årtionden har en lång rad av utredningar avlöst varandra.               

Den svenska regionalpolitiken har präglats av bristande beslutsförmåga och brist på           

långsiktiga strategier. Regionnivåns organisering består i dag av flera olika regiontyper med            

varierande uppgiftsansvar och styrning. Det är ett resultat av kortsiktiga lösningar och            

inkonsekventa linjedragningar. Den ”regionala röra” som kännetecknar regionnivåns        

organisering har med åren bara vuxit sig större. 

  

I början av 1980-talet fanns det en enhetlig regionstruktur med 24 landsting. Landstingen             

utgjorde en konsekvent regional nivå med folkvalda beslutsfattare, allmän kompetens och           

beskattningsrätt. I landstingens uppgifter ingick sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och en del           

av gymnasieutbildningen. Ansvaret för regional utveckling låg däremot på länsstyrelserna          

(Torfing, Lidström & Røiseland, 2015). Redan under 1970-talet konstaterade politiker att den            

gamla regionala länsindelningen från år 1634 blivit föråldrad och borde ses över, eftersom             

indelningen inte följer dagens ekonomiska och funktionella mönster. Under 1990-talet tog           

diskussionen om regionala reformer tog fart. Johansson (2008) skriver att landstingen hakade            

på influenserna från EU och att de aktivt arbetade för att lyfta reformidén om större regional                

självstyrelse. Arbetet föranledde flera utredningar om hur den regionala nivån bäst kunde            
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organiseras. Utredningarna ledde bland annat till regionförsöken i Västra Götaland och           

Skåne, där den regionala indelningen varit särskilt problematisk. Försöken gick ut på att bilda              

större regioner som skulle ta på sig både länsstyrelsernas regionala utvecklingsansvar och            

landstingens ansvar för sjukvården. Region Skåne och region Västra Götaland bildades år            

1997-1998 efter sammanslagningar av flera landsting i respektive område. De nya folkvalda            

regionerna blev stora enheter med ett omfattande uppgiftsansvar. Riksdagens mål med           

försöken var att 1) fördjupa den regionala nivåns demokratiska förankring och att 2) skapa en               

effektivare och mer enhetlig utvecklingspolitik på regional nivå (Johansson, 2008).          

Kommunerna höll sig däremot skeptiska till de nya regionerna. De ansåg att kommunerna             

och landstingen tillsammans borde sköta de regionala samhällsfrågorna och därför inleddes           

även försök med regionförbund i Kalmar och Gotland år 1997. Regionförbunden övertog på             

försök det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna. Regionförbunden är        

samverkansorgan, där alla kommuner och landstinget i länet finns representerade. De           

styrande i regionförbunden väljs indirekt genom kommunerna och landstingen (Johansson,          

2008; Sandberg, 2009). År 2002 förlängde riksdagen regionförsöken i Västra Götaland och            

Skåne och beslöt att fler län kunde bilda egna regionförbund. Regionförbunden spred sig med              

tiden till ungefär hälften av länen. 

  

Eftersom det därefter fanns tre olika huvudmän som ansvarade för den regionala utvecklingen             

(storregionerna Västra Götaland och Skåne, regionförbunden samt länsstyrelserna) blev         

ansvarsfördelningen otydlig. Regeringen tillsatte år 2003 en parlamentarisk kommitté med          

uppdrag att grundligt utreda hur uppgiftsfördelningen mellan de politiska nivåerna skulle se            

ut och hur regionnivån bäst kunde organiseras (Nilsson, 2016). Ansvarskommittén lämnade           

år 2007 sitt slutgiltiga betänkande över regionfrågan (SOU 2007:10). I rapporten föreslogs en             

regionreform där större regioner skulle bildas över hela landet. Regionerna skulle ges ansvar             

över både sjukvården och regional utveckling och styras av ett folkvalt fullmäktige. I             

samband med detta skulle landstingen avvecklas. Förslaget innehöll inga konkreta förslag,           

men nog en del riktlinjer om hur de nya regionerna skulle utformas. Tre typer av kriterier                

rekommenderades; storlekskriterier, strukturkriterier och behovet av gemensam indelning för         

staten och regionerna. I betänkandet ansågs en struktur med 6-9 regioner lämplig och             

befolkningen inom dessa regioner skulle uppgå till en till två miljoner. Varje region skulle ha               

ett regionsjukhus och åtminstone ett universitet med fasta forskningsresurser. Framtida          
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arbetsmarknadsregioner skulle ligga till grund för indelningen (Nilsson, 2016). Den          

borgerliga regeringen lät ändå regionfrågan ligga i flera år. År 2011 fick både Halland och               

Gotland status som regionkommuner, trots att ingen av regionerna mötte några av            

Ansvarskommitténs kriterier. Regionkommunerna bildades efter att regionförbunden och        

landstingen gått samman. År 2012 kom ett nytt betänkande om den statliga            

regionalförvaltningen (SOU 2012:81). I betänkandet konstaterades att en reform av den           

statliga regionalförvaltningen är angelägen och länsindelningen kunde behållas, men att          

antalet länsstyrelser borde minska. Utredningen föreslog att det regionala utvecklingsansvaret          

skulle flyttas från regionförbunden till landstingen och att regionförbunden därefter borde           

avvecklas. Utredningen ledde aldrig till några åtgärder, men i flera län har landsting och              

regionförbund gått samman och bildat regionkommuner (Nilsson, 2016; Lindqvist, 2010). 

  

När den rödgröna regeringen tillträdde i slutet av år 2014 återupptogs regionfrågan igen. En              

ny kommitté med uppgift att utreda regionindelningen tillsattes. I kommittédirektivet          

konstaterar regeringen att den nuvarande indelningen inte är ändamålsenlig eller effektiv.           

Direktivet innehåller önskemål om att landet i framtiden ska delas in i väsentligt färre län och                

landsting. Kommittén gavs också i uppgift att utreda hur det regionala utvecklingsansvaret            

kunde flyttas tillbaka till landstingen i hela landet (Regeringen, Dir. 2015:77). Därmed            

utreddes möjligheten att skapa storregioner över hela landet åter. Indelningskommittén          

lämnade sitt betänkande år 2016 och yrkade på att landet skulle delas in i sex stora regioner.                 

Tre av dem skulle bildas år 2019 och de tre resterande år 2023 (SOU 2016:48). I slutet av året                   

stötte förslaget om att bilda de tre första storregionerna på motstånd i riksdagen och              

regeringen drog därför tillbaka sitt förslag. Sedan dess har regionfrågan legat på is. 

  

Under 2000-talet har den svenska regionnivån splittrats. I dag finns det 21 län och inom dessa                

verkar 13 regionkommuner och sju landsting. Det finns därmed flera typer av regioner med              

varierande uppgifter, styrning och befogenheter. Västra Götaland och Skåne är folkvalda           

storregioner med ett omfattande uppgiftsansvar för både sjukvård och regionutveckling. De           

övriga regionkommunerna har liksom Västra Götaland och Skåne ett omfattande          

uppgiftsansvar, men fungerar på samma geografiska yta som de tidigare landstingen. I sju län              

har landstingen ansvaret för hälso- och sjukvården, medan regionförbund med indirekt valda            

representanter från kommuner och landsting sköter det regionala utvecklingsansvaret. I          
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Stockholms län har länsstyrelsen fortfarande ett stort övergripande ansvar för regionen och            

den statliga styrningen är stark (Torfing, Lidström och Røiseland, 2015; Mitander, 2016).            

Regionfrågan har diskuterats i flera omgångar och ett massivt utredningsarbete har gjorts för             

att åtgärda den regionala oredan. Förslagen om att förändra regionnivåns indelning är            

angelägna och majoriteten av landstingsledamöterna har stött bildandet av storregioner. I           

riksdagen och bland kommunerna finns ett stöd för storregionerna ungefär bland hälften.            

Regionfrågan möter ändå på en del motstånd. Moderaterna och Sverigedemokraterna kan           

tänka sig en nedmontering av den regionala nivån och på vissa håll i landet är motståndet mot                 

att bilda större regioner starkt. Det största problemet är ändå att det saknas folkligt stöd för en                 

ny regional inledning. De svenska medborgarna tycker att den nuvarande indelningen           

fungerar (Nilsson, 2016). Den svenska regionfrågan har både beskrivits som hopplös och            

misslyckad (Mitander 2016; Torfing, Lidström & Røiseland 2015), men framför allt så verkar             

den fortfarande vara olöst. 

  

  

3.3 Den regionala nivån i Norge –  uppgiftsförändring och ett flertal reformprocesser 

med oklara resultat 

  

I Norge består den regionala nivån utav 19 fylkeskommuner. Fylkeskommunerna har allmän            

kompetens och beskattningsrätt, och de politiska representanterna väljs genom direkta val.           

Fylkeskommunens viktigaste uppgift är regional utveckling, tandvård, utbildning, vägar samt          

kollektivtrafik. Under 2000-talet har fylkeskommunerna varit föremål för flera         

reformprocesser. År 2002 tog staten över ansvaret för sjukvården och fylkeskommunerna           

fråntogs sin primära uppgift. År 2005 initierades en omfattande regionreform för att skapa             

större regioner, men reformen slutade med att fylkeskommunerna endast fick ett mindre antal             

nya uppgifter. År 2014 inleddes arbetet med en kommunreform för att minska på antalet              

kommuner, reformen kombinerades snabbt till en kommun- och regionreform med          

intentionen om att även fylkeskommunerna skulle bli färre. Vilka förändringar den pågående            

reformen får för fylkeskommunernas indelning och uppgifter är ännu osäkert. 

  

Den största förändringen för fylkeskommunerna under 2000-talet är reduceringen av          

uppgifter. I samband med en utredning om uppgiftsfördelningen mellan stat, fylkeskommuner           

8 



och kommuner år 2000 konstaterades att fördelningen i allmänhet var lämplig, men att             

fylkeskommunerna borde få fler uppgifter inom regional utveckling (NOU 2000: 22). När            

stortinget behandlade frågan beslöts däremot att sjukvården skulle flyttas till statlig regi efter             

kritik mot fylkeskommunernas dåliga budgetdisciplin och år 2002 tog fem statliga företag            

över sjukvårdsansvaret (Byrkjeflot & Neby, 2008). Efter att fylkeskommunerna blev av med            

sin huvudsakliga uppgift försvagades legitimiteten för deras existens kraftigt (Lindqvist,          

2010). År 2003 tillsatte regeringen en kommission för att utarbeta en mer helhetlig             

regionalpolitik. Distriktkommisjonen lämnade sin rapport år 2004 (NOU 2004: 19), i vilken            

föreslogs att fylkeskommunen skulle stärkas genom decentralisering av uppgifter från stat till            

fylken och att fylkeskommunerna skulle få större roll som regionala utvecklingsaktörer. För            

att klara av dessa uppgifter föreslogs att större fylkeskommuner skulle etableras. 

  

När Stoltenbergs andra regering formades år 2005 initierades en reform av regionnivån (Soria             

Moria-erklæringen, 2005). Avsikten var att stärka fylkeskommunernas ställning genom att          

tilldela dem flera uppgifter inom regionutveckling. Regeringen konstaterade att den gällande           

fylkesindelningen inte var ändamålsenlig för uppgiften, utan att större regioner borde bildas.            

Den regionreform som regeringen bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstre och          

Senterpartiet föreslog var omfattande i sin utsträckning. Målet med reformen var att 1)             

överföra en del statliga uppgifter inom regionutveckling till fylkeskommunerna och att 2)            

bilda större och färre fylken. I forskningssammanhang konstaterades att det fanns en tro på att               

fylkeskommunerna skulle kunna ta ett större ansvar för regional utveckling, men att deras             

resurser och maktbefogenheter var för små för att de skulle kunna förverkliga rollen som              

regional utvecklingsaktör. Ett problem var dessutom att statens målsättningar för          

fylkeskommunernas utvecklingsroll var vagt definierade och skapade oklarhet (Knudsen et          

al, 2005). Reformen fick ändå bred uppslutning bland de politiska partierna, men också bland              

forskare och myndigheter (Fylkesordførerkollegiet, 2006). Till en början rådde en stor           

enighet om målet med reformen, men redan år 2008 beslöt regeringen att den rådande              

fylkesindelningen skulle behållas, eftersom det rådde stora oenigheter bland         

regeringspartierna och mellan fylkeskommunerna om hur en eventuell ny fylkesindelning          

skulle förverkligas. Uppgiftsöverföringen från staten till fylkeskommunerna förverkligades        

ändå och år 2010 fick fylkeskommunerna ett mindre antal nya uppgifter. 
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Resultatet av reformen blev en betydligt mindre förändring än planerat, trots att reformen till              

en början väckt så stor uppslutning. Fylkeskommunerna fick visserligen en stärkt roll, men             

några nya stora regioner bildades inte. Vebostad (2013) menar att det beror på att idén var                

enkel att ta till sig. Stora nya regioner målades upp som ett modernt, utvecklingsorienterat,              

decentraliserat och effektivt alternativ, och de flesta partier kunde enkelt ställa sig bakom             

sådana ideal. Däremot blev det betydligt svårare att komma överens om hur de nya              

regionerna i praktiken skulle se ut. Trots att Stoltenbergs regering officiellt stod för             

regionaliseringslinjen, så var det i praktiken endast kommunal- och regionalministern Åslaug           

Haga från Senterpartiet som drev frågan, eftersom regeringen varken lyckades enas om            

regionernas storlek, struktur eller uppgifter. Det finns flera orsaker till att reformen föll             

(Vebostad, 2013; Blom-Hansen et al, 2012). Delvis handlade det om att reformen baserade             

sig på frivilliga sammanslagningar och att sådana kompromisser var omöjliga att nå. Delvis             

handlade det om de politiska motsättningarna. Det fanns betydande konflikter om reformen            

inom regeringen, bland partierna och mellan fylkeskommunerna. Ytterligare en anledning till           

att regionreformen inte lyckades var det obetydliga intresset för reformen bland befolkningen.            

Regionfrågan blev aldrig en valfråga, reformen förblev okommenterad i medierna och           

partierna uttryckte sällan sin ståndpunkt i regionfrågan. Regionreformen förde ändå med sig            

några goda saker för fylkeskommunernas del. För det första förstärktes fylkeskommunens roll            

som utvecklingsaktör genom att de fick ett större ansvar för vägnätet, miljöfrågor och             

lantbruksfrågor. För det andra, så stärktes även betoningen på fylkeskommunernas          

demokratiska roll och betydelsen av politiskt styre av regionerna. För det tredje, så stärktes              

regionnivåns position överlag. Efter två omröstningar i stortinget om hur många politiska            

nivåer det bör finnas i landet, så ansåg en majoritet båda gångerna att Norge bör ha tre                 

politiska nivåer. Det är en tydlig markering mot att regionnivån inte kan läggas ner inom en                

nära framtid, även om de två stora högerpartierna Høyre och Fremskrittspartiet önskat att den              

regionala nivån läggs ner och att kommunerna i stället kunde sköta fylkeskommunernas            

uppgifter (Hörnström, 2010). 

  

Den norska regionstrukturen kom snabbt upp till diskussion igen. När Solbergs borgerliga            

regering år 2014 initierade en kommunreform med avsikten att minska på antalet kommuner             

dröjde det inte länge innan reformen kombinerades till en kommun- och regionreform på             

uppdrag av stortinget. Målet med den andra regionreformen är att skapa större och färre              
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fylkeskommuner, stärka fylkeskommunernas roll som regional utvecklingsaktör samt att         

samordna den regionala nivåns indelning (Innst. 385 S). En av utmaningarna på regionnivå är              

fortsättningsvis den föråldrade och oenhetliga indelningen. De flesta myndigheter använder          

egna regionala indelningar och dessa följer inte heller fylkesindelningen. De nuvarande           

fylkeskommunernas gränser är dessutom över 150 år gamla och motsvarar inte dagens            

funktionella områden, som i de flesta fall är långt större än dagens gränser. Med reformen               

eftersträvas en enhetlig indelning, en tydligare ansvarsfördelning och en minskning av onödig            

byråkrati. Målet är att fylkeskommunernas antal ska minska till ungefär tio stycken.            

Förändringarna väntas träda i kraft år 2020, samtidigt som kommunreformen. Ifall de norska             

partierna, som tidigare varit så oense i regionfrågan, lyckas komma överens om hur             

regionnivån ska organiseras den här gången återstår fortfarande att se. 

  

  

3.4 Den regionala nivån i Danmark - omfattande strukturreform stryper den regionala 

nivåns handlingsutrymme 

  

Under början av 2000-talet genomfördes en omfattande förvaltningsreform i Danmark.          

Strukturreformen initierades genom politisk överenskommelse år 2004 och var         

implementerad redan år 2007. Reformen förde med sig förändringar i indelning, uppgifter,            

finansiering och styrning för kommunerna, regionerna och staten. Det mest spektakulära i            

reformen var de omfattande kommunsammanslagningarna, nedläggningen av       

amtskommunerna och bildandet av fem nya regioner (Vrangbæk, 2010). Resultatet blev en            

total förändring av den regionala och den lokala nivåns förutsättningar. Trots att också andra              

nordiska länder genomfört förvaltningsreformer under 2000-talet, är det ingen av dem som            

ens kommer nära omfattningen av den danska strukturreformen. Det överraskande med den            

danska reformen är att den genomförts i så snabb takt, till synes utan motsättningar och utan                

någon offentlig debatt. Det är också omdiskuterat om det ens förelåg några behov av en               

reform eller om det bara handlade om en politisk impuls (Munk Christiansen & Klitgaard,              

2008). 

  

Den regionala nivån i Danmark består sedan år 2007 av fem regioner med ansvar för sjukvård                

och regional planering. De nya regionerna bildades efter en nedläggning av de 13 gamla              
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amtskommunerna. Regionerna har varken allmän kompetens eller beskattningsrätt, men de          

styrs av ett folkvalt organ. De nybildade regionerna har betydligt färre uppgifter än tidigare.              

Den största delen av uppgifterna har överförts till kommunerna, men också staten har             

övertagit en del uppgifter (Torfing, Lidström & Røiseland, 2015; Vrangbæk, 2010).           

Strukturreformen har försvagat den regionala nivåns ställning märkbart. Genom att frånta           

regionnivån både beskattningsrätt och allmän kompetens, minska på deras uppgifter och           

kontrollera finansieringen har man begränsat regionpolitikernas handlingsutrymme till ett         

minimum. Eftersom 90 % av regionernas finansiering består av öronmärkta statliga           

överföringar har staten en stark kontroll över regionernas verksamhet. I motvikt till de             

försämrade demokratiska förutsättningarna på regionnivå, har ändå den kommunala nivåns          

förutsättningar stärkts genom kommunsammanslagningar och fler kommunala       

ansvarsområden. 

  

Strukturreformen påtalades första gången av Anders Fogh Rasmussens borgerliga regering år           

2002. Eftersom behovet av en förvaltningsreform var oklart tillsatte regeringen en           

kommission med uppgift att se över strukturen för hela den offentliga förvaltningen. Draget             

var oväntat eftersom det inte fanns några uppenbara problem. En annan kommission hade             

dessutom bara fyra år tidigare konstaterat att uppgiftsfördelningen mellan kommuner,          

amtskommuner och stat var tillfredsställande (Betaenkning nr 1336, 1998). Initiativet om           

strukturreform lades fram av Konservative Folkeparti och Dansk Folkeparti, båda partierna           

uppfattade att en minskning av antalet nivåer med beskattningsrätt skulle leda till sänkta             

skatter och de önskade därför att den regionala nivån skulle läggas ner. Venstre, som hade               

statsministerposten och satt i regering med Konservative Folkeparti, hade däremot flera           

gånger tidigare motsatt sig en nedläggning av amtskommunerna. År 2004 gav           

Strukturkommissionen sin rapport (Betaenkning nr 1434, 2004), i vilken konstaterades att en            

stärkt kommunnivå skulle göra kommunerna mer utrustade inför framtida utmaningar. I           

rapporten offentliggjordes också ett flertal modellförslag om hur förvaltningen kunde          

organiseras framöver. Under sommaren 2004 gjordes en politisk kompromiss om          

genomförande av en strukturreform mellan Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti och          

Venstre. I början av år 2007 hade reformen verkställts. Kommunerna hade minskat från 271              

stycken till 98 stycken, amtskommunerna lades ner och fem nya regioner bildades. Dessutom             

hade förändringar i uppgiftsfördelning, finansiering och styrning gjorts (Vrangbæk, 2010). 
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Det har gjorts flera försök för att förklara hur den danska strukturreformen, som i teorin               

uppfattas som omöjlig att genomföra, blev verklighet. Reformen föranledde inte någon           

allmän debatt, den bereddes inte parlamentariskt och det fanns inga tydliga behov av             

reformen. Avsaknaden av motstånd är också förvånande. Munk Christiansen och Klitgaard           

(2008) menar att reformen är omöjlig att tänka sig av tre orsaker. För det första, så                

genomfördes reformen under en Venstre-ledd regering, trots att reformen kostade partiet           

många politiska positioner i kommunerna och regionerna. För det andra, så avviker            

avsaknaden av parlamentarisk beredning från den vanliga praxisen vid omfattande reformer.           

För det tredje, så faller stora, komplexa förvaltningsreformer vanligen redan i ett tidigt skede              

av processen. Det finns uppenbara svårigheter med att förklara processen teoretiskt och det             

verkar närmast ha varit frågan om lyckad tidpunkt och skickligt ledarskap. Sommaren 2004             

lobbade förespråkarna, uppbackade av den danska industrin, aktivt för reformen i medierna. I             

slutet av sommaren hade en majoritet inom Venstre ställt sig bakom reformen. Förespråkarna             

tog då tillfället i akt och slöt en politisk överenskommelse, vilket blev startskottet för              

reformen. Sommarmånaderna år 2004 har i efterhand beskrivits som “a rare window of             

opportunity”, en sällan skådad möjlighet som förespråkarna tog vara på. Under den snabba             

reformprocessen gavs inget utrymme för en bredare politisk diskussion. Avsaknaden av           

motstånd bland kommunernas och amtskommunernas intresseorganisationer kan delvis        

förklaras med en oklar informationsgång från regeringens sida och delvis med åsiktssplittring            

inom intresseorganisationerna. Å andra sidan kan det också tolkas som att reformen drevs             

med konsensus och att en stark opposition saknades (Vrangbæk, 2010; Lindqvist, 2010).            

Enligt Bundgaard och Vrangbæk (2007) kan den komplexa policyprocessen teoretiskt förstås           

som ett resultat av att många aktörer agerat utav rationellt egenintresse. Den snabba             

processen är ändå ifrågasatt och det finns en kritik kring att reformen inte grundade sig i                

verkliga behov, utan att motiven hittades på för att genomföra den politiska idén. 

  

Strukturreformen försvagade den regionala nivåns ställning avsevärt. Regionernas legitimitet         

är svag, regionpolitikernas handlingsutrymme är litet och den statliga styrningen är stark.            

Regionerna är också fortsättningsvis under nedläggningshot i Danmark. Venstre talade för en            

nedläggning av regionerna inför folketingsvalet 2015 och både Dansk Folkeparti och           

Konservative Folkeparti vill fortfarande att regionnivån läggs ner. Det är framförallt de stora             
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frågetecknen kring hur en alternativ organisering av sjukvården skulle se ut som förhindrar en              

nerläggning. 

 

 

3.5 Den regionala nivån i Finland – på väg mot självstyrande landskap 

  

Det finländska regionsystemet skiljer sig från det skandinaviska regionsystemet. I Finland           

finns det endast två förvaltningsnivåer på fastlandet, kommunerna och staten. Landskapet           

Åland erhåller undantagsvis en omfattande självstyrelse. De uppgifter som sköts på ett            

regionalt plan, dvs sjukvård, regionutveckling, utbildning, räddningsväsende,       

avfallshantering, kultur etc., sköts genom interkommunalt samarbete i samkommuner.         

Samkommunerna är funktionellt specialiserade organ och varje kommun är medlem i flera            

samkommuner. Sammanlagt finns det ca 170 stycken samkommuner (Mykkänen, 2012b).          

Medlemskap i samkommuner för specialsjukvård (sjukvårdsdistrikten) och regionutveckling        

(landskapsförbunden) är lagstadgat, medan medlemskap i andra samkommuner är frivilligt.          

Medlemskommunerna är representerade i samkommunens fullmäktige och medlemmarna till         

dessa organ väljs indirekt genom kommunerna. Samarbetet genom samkommuner är djupt           

rotat i det finländska systemet, men Finlands EU-medlemskap samt flera reformer under            

2000-talet har ändå lett till en starkare profilering av den regionala nivån (Koskela, 2005).              

Reformpolitiken under 2000-talet har mest kretsat kring kommun- och sjukvårdsreformer och           

det blev därför en politisk vändning när den centerledda regeringen år 2015 inledde arbetet              

med en vård- och landskapsreform. Reformen syftar till att införa en ny regional             

förvaltningsnivå genom att skapa 18 självstyrande landskap med omfattande uppgiftsansvar.          

Landskapen ska styras av folkvalda organ, men de får ingen beskattningsrätt. Den kommande             

reformen innebär en total förändring för både kommunerna och regionerna (Nyholm et al,             

2017) 

  

Avsaknaden av en institutionaliserad regional förvaltningsnivå i Finland motiveras vanligen          

med att det inte finns ett behov av fler än två förvaltningsnivåer (Manninen, 2012). Den typ                

av regionalförvaltning som existerar är därför svag och splittrad, vilket också           

uppmärksammats utifrån (OECD Territorial Reviews, 2005). Regionförvaltningen består av         

landskapsförbunden, övriga samkommuner och den statliga regionförvaltningen. När Finland         
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blev medlem i EU definierades landskapsförbunden som grunden för den regionala           

förvaltningsnivån, men landskapsförbunden har små maktbefogenheter. Det finns visserligen         

en politisk och kommunal representation i landskapen och förbunden är viktiga           

intressebevakare, men deras uppgifter sträcker sig bara till regionutveckling och          

landskapsplanläggning. 

  

Flera reformer har påverkat den regionala nivån direkt och indirekt under 2000-talet. I början              

av 2000-talet genomfördes ett reformförsök med landskapsförvaltning i Kajanaland (Haveri          

et al, 2015). Kajanaland har en svag ekonomi, arbetslösheten är hög och den ansträngda              

kommunalekonomin har påverkat serviceutbudet negativt. Reformförsöket innebar att        

landskapet övertog en betydande del av kommunernas uppgifter under två mandatperioder           

(2005-2012), bland annat integrerades den kommunala hälso- och sjukvården under          

landskapet. Målet med försöket var att se hur landskapsförvaltningen påverkade          

serviceutbudet, kostnadsutvecklingen inom sjukvården och regionutvecklingen överlag.       

Försöket med landskapsförvaltning hade goda effekter på serviceutbudet; landskapet         

lyckades halvera kostnaderna för social- och hälsovården, men ändå upprätthålla utbudet.           

Däremot hade försöket ingen stimulerande effekt på regionutvecklingen. Resultaten av          

förvaltningsförsöket ledde ändå inte till någon större offentlig diskussion om att ge            

regionerna en större betydelse. Däremot fick landskapsförbunden en något stärkt ställning år            

2010, då Vanhanens andra regering förnyade den statliga regionförvaltningen         

(ALKU-reformen). Regionförvaltningen effektiverades genom en sammanslagning av de        

statliga regionmyndigheterna till serviceinriktade myndigheter med ett bredare        

uppgiftsansvar. I samband med reformen fördes även ett mindre antal uppgifter över till             

landskapsförbunden (Karppi et al, 2010). 

  

Den starka kommunala traditionen har medfört att den finländska politiken koncentrerats           

kring kommunreformer och en stärkt kommunnivå under 2000-talet. Vanhanens första          

regering startade år 2006 en omfattande kommun- och servicesstrukturreform (PARAS), som           

syftade till att stärka kommunstrukturen genom sammanslagningar. År 2011 fortsatte          

regeringen Katainen också med en kommunreform (Prättälä, 2012). Retoriken var till en            

början ganska hård i Katainens kommunreform, men mjuknade med tiden och hotet om             

tvångssammanslagningarna slopades. Under 2000-talet har kommunernas antal minskat från         
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412 stycken till 311 stycken, men i jämförelse med Sverige och Danmark är de finländska               

kommunerna fortsättningsvis små. Under början av 2010-talet har andra frågor dominerat den            

politiska dagordningen. Regionförvaltningsfrågorna har knappt diskuterats, med undantag av         

de utdragna diskussionerna om införande av en metropolförvaltning i huvudstadsregionen.          

Fokus har legat på att utveckla de snabbast växande städerna, medan perifera regioner glömts              

bort (Pelkonen, 2016). När regeringen Sipilä tillträdde år 2015 och förkunnade att en stor              

landskapsreform skulle genomföras blev det en tydlig vändning i den finländska politiken.            

Idén om en institutionaliserad regionnivå har inte haft något stöd i de andra stora partierna.               

Regeringen försöker nu kombinera en reform av sjukvården och regionnivån. Genom vård-            

och landskapsreformen ska en folkvald regionnivå införas och få ansvaret för sjukvården,            

räddningsväsendet, miljö- och hälsoskyddet, regionutvecklingen och      

landskapsplanläggningen. Landskapet kan överta andra uppgifter av kommunerna enligt         

överenskommelse, men de kommer inte att ha någon beskattningsrätt. Under beredningstiden           

har diskussionen främst handlat om landskapens antal och vilka landskap som ska få driva              

sjukhus med omfattande jour. Regeringspartiet Samlingspartiet menar att fem landskap vore           

tillräckligt, medan Centerpartiet velat ha 18 landskap. Det sista regeringspartiet,          

Sannfinländarna/Blå Framtid, har inte haft någon linje i frågan. En kompromiss har lett till att               

18 landskap ska bildas, men endast 12 av dem kommer att driva sjukhus med omfattande               

jour. Det första landskapsvalet ska hållas i oktober 2018 och landskapen övertar ansvaret för              

social- och hälsovården år 2020. Det finns ändå en kritik mot hur de nya landskapen ska                

styras, bl.a. kritiseras det faktum att landskapen saknar beskattningsrätt och att de därför             

kommer att ha en svag maktposition (Kaks, 2017). Ifall vård- och landskapsreformen            

genomförs innebär det en enorm förändring av den finländska modellen, men utfallet av             

denna reform är ännu oklart. 

  

  

3.6 Sammanfattande jämförelse av den regionala nivåns utveckling i de nordiska           

länderna på 2000-talet 

  

Genomgången av regionernas institutionella utveckling i de nordiska länderna under          

2000-talet bekräftar att regionnivån blivit allt mer splittrad. Regionreformer har aktualiserats i            

både Danmark, Sverige, Norge och Finland, men reformerna saknar gemensam linje. Det är i              
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dag enklare att peka ut olikheterna än likheterna i den regionala nivåns organisering. Flera              

forskare har under en längre tid antytt att utvecklingen går i den riktningen (Torfing,              

Lidström & Røiseland 2015; Sandberg 2009; Nilsson, 2016). Huvuddragen i den regionala            

nivåns utveckling under 2000-talet kan sammanfattas med att den skandinaviska          

regionmodellen fragmenterats, medan den finländska modellen håller på att upplösas. Det blir            

särskilt tydligt att grundpelarna i det skandinaviska regionsystemet, dvs att regionnivån är            

folkvald, besitter både allmän kompetens och beskattningsrätt samt har sjukvården som en            

primär uppgift, håller på att suddas ut. I Norge är sjukvården inte längre regionernas primära               

uppgift, i Danmark har regionerna varken allmän kompetens eller beskattningsrätt och i            

Sverige saknas en enhetlig regionstruktur. I den landskapsmodell som den finländska           

regeringen bereder har regionerna, liksom i Danmark, inte heller någon beskattningsrätt, utan            

den statliga styrningen är stark. Den starkaste gemensamma nämnaren för den nordiska            

regionnivån verkar härefter vara att den är folkvald. 

  

Överlag ger utvecklingen vid handen att regionernas institutionella förutsättningar försämrats          

mest i Danmark, efter att både beskattningsrätten, den allmänna kompetensen och flertalet            

uppgifter fråntagits regionerna. Där är regionnivån också mest hotad av nedläggning. I Norge             

har regionerna fått en ny slags roll som regional utvecklingsaktör, efter att sjukvården flyttats              

över till staten. Efter ett misslyckat reformförsök, pågår nu ett nytt reformförsök för att skapa               

större och färre regioner. I Sverige har inkonsekventa linjedragningar bidragit till att det nu              

finns flera olika typer av regioner med varierande uppgifter. Ett försök med att skapa              

storregioner mötte år 2016 på motstånd och därför är regionstrukturen fortfarande splittrad. I             

Finland var de institutionella förändringarna relativt små fram tills att arbetet med den             

omfattande vård- och landskapsreformen tog fart år 2015. Vad de pågående regionreformerna            

i Finland och Norge betyder för den regionala nivåns institutionella utveckling är ännu för              

tidigt att avgöra. 

  

En av de få likheterna i regionreformerna är att det finns en politisk kraft för att skapa större                  

och färre regioner som ska klara av att själv driva sin utveckling och skapa ekonomisk               

tillväxt. I Danmark lyckades man skapa större regioner i och med strukturreformen, i Sverige              

har den rödgröna regeringen försökt införa storregioner och i Norge pågår som bäst en              

regionreform med avsikten att skapa större regioner. I Finland har landskapens storlek också             
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debatterats flitigt. Drivkraften för att skapa större regioner kan kopplas till regionalpolitikens            

förändrade karaktär. Den statligt styrda regionalpolitiken har övergått i en mera underifrån            

driven regionutveckling. Särskilt i Sverige och Finland håller omfördelningsdimensionen i          

regionalpolitiken på att försvinna. I Norge förs en mer aktiv politik för att skapa liknande               

förutsättningar i olika delar av landet, men också där har regionerna fått en tydligare              

utvecklingsroll som ska vara regionalt driven. Eftersom Danmark är ett ganska litet och             

tättbefolkat land i nordisk jämförelse är inte problematiken med stora regionala skillnader            

lika framträdande där (Hörnström, 2013). 

  

Avsaknaden av gemensam linje i regionfrågorna kan förmodligen delvis förklaras med att de             

politiska åsikterna om regionerna går isär. De högerorienterade partierna ser ofta att            

regionnivån kunde läggas ner och att kommunerna kunde ta över regionernas uppgifter. Mer             

vänsterorienterade partier favoriserar i stället en utveckling av regionerna och driver i stället             

frågan om att skapa större regioner. De politiska meningsskiljaktigheterna går inte enbart            

mellan partierna, utan skiljer sig också mellan olika geografiska områden. Det kan tyda på att               

behovet av en stark regional nivå skiljer sig i olika delar av länderna. I de nordiska länderna                 

finns det traditionellt en liten maktkamp mellan kommunerna och regionerna. Det är möjligt             

att särskilt de större städerna som har en egen stark utvecklingskapacitet vill driva             

regionutvecklingen på kommunal nivå, utan större inblandning av en regional nivå. 
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