Vilket namn får den nya organisationen?
Regeringen har gett Indelningskommittén i uppdrag att utreda
och föreslå vad den regionala politiska nivån ska heta framöver.
Förslag väntas komma i februari.
Det är landstingsfullmäktige som beslutar om namn. I september
2017 togs ett inriktningsbeslut om att den nya regionorganisationen ska använda region som framtida beteckning.
Det har ännu inte fattats något slutgiltigt beslut om vad den nya
organisationen ska heta. Enligt planeringen ska namnfrågan behandlas av landstingsfullmäktige i april 2018.

Varför bildar vi region?
Vid fullmäktige och direktion i december delades foldern Nu bildar vi region i Dalarna ut, som svarar på denna fråga och fler. Det
här informationsbladet följer upp med den senaste informationen
om regionbildningen. Du kan även läsa foldern och bladet på
www.ltdalarna.se/regionbildning
På webbplatsen finns frågor och svar, informationsblad samt presentationsmaterial om regionbildningsresan.

Vi samarbetar för regionbildning
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Arbetet med regionbildning sker på olika nivåer

Den 1 januari 2019 är det dags. Då förenas Landstinget Dalarna och Region Dalarna och bildar tillsammans en ny regionorganisation. Organisationerna arbetar
för fullt med förberedelserna inför sammanslagningen.

En politisk styrgrupp leder regionbildningsarbetet och består av presidierna i landstingsstyrelsen och Region Dalarnas direktion.
En politisk referensgrupp kompletterar styrgruppen. Här ingår företrädare för alla politiska partier som finns representerade i landstingsfullmäktige,
utöver presidierna. I referensgruppen representerar även länsrådet Länsstyrelsen i Dalarna.
En chefsgrupp fördelar uppdrag i linjeorganisationen och har överblick
över regionbildningsprocessen. Gruppen består av landstingsdirektör, regionchef och projektledare.
En tjänstemannagrupp säkerställer samverkan med kommunerna, följer
löpande upp projektets aktiviteter och är stöd till projektledningen. Gruppen
innehåller tjänstemannaledningen i Landstinget Dalarna och Region Dalarna
samt fyra kommundirektörer.
En projektorganisation gör de förberedelser som behövs i form av utredningar och framtagande av beslutsunderlag som krävs för att bildandet av en
region ska kunna genomföras 1 januari 2019.

Tillsammans ska vi bilda en ny organisation vars viktigaste uppgift är att förbättra
människors vardag. Målet är att skapa ännu bättre förutsättningar för att människor ska vilja besöka oss, flytta hit, driva företag och leva här.

Regionbildningsresan fortsätter
I november 2017 skickades en departementsskrivelse på remiss som föreslår att
Dalarna ska få bilda region till 2019.
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Regionbildningsprocessen delas upp i olika uppdrag
För att hantera en så här stor process har arbetet delats in i en rad olika uppdrag
som fördelas till sakkunniga medarbetare och politiska arbetsgrupper. Uppdragens effektmål är att verksamheterna ska kunna fortsätta bedrivas utan avbrott
och stora störningar vid regionbildningen.
Exempel på uppdrag är bland annat etablering av nya nämnder, verksamhetsöverföring som leder till personalövergång för medarbetare från Region Dalarna och
Länsstyrelsen i Dalarna, upphandlingsfrågor och IT-frågor för den nya regionen.
Man ska också ta fram förslag på verksamhetsplattform för arbetet inom välfärdsområdet samt för regionalt utvecklingsarbete 2019 och framåt.

