
 

 

Tänk efter före! 

Just nu utsätts Norrbottens invånare för ett experiment i hemlighet utanför all demokratisk kontroll 

och detta sker mitt under en pandemi. Resultatet - uppsägning av personal, minskning av antalet 

anställda i Region Norrbotten som kan slå hårt i flera av länets kommuner! 

När denna så kallade ”omställning” (läs kupp) är genomförd med privatiseringar och outsourcing 

finns det ingen idag som vet vilka konsekvenser detta kommer att få. De finns ingen som vet hur 

detta kommer att slå mot den vård och service som regionen är skyldig att ge Norrbottens invånare. 

Det vi däremot vet är att när kuppen väl är genomförd blir det mycket svårt att backa tillbaka. 

Denna metod att genomföra förändringar när verksamheterna samtidigt är omskakade av en kris, 

som nu under den globala Covid-19-pandemin, är ett medvetet utnyttjat verktyg. Det har tidigare 

förekommit under stora samhällskriser i Chile, Kina och Polen och kallas därför för Chockdoktrinen. 

Det är denna chockdoktrin som det borgerliga styret i Region Norrbotten nu använder sig av och 

överlämnar till regiondirektören att verkställa! 

Vänsterpartiet motsätter sig starkt detta odemokratiska förfaringssätt. Vi kräver att den politiska 

ledningen återtar kontroll och ansvar för att styra regionen. Vänsterpartiet vänder sig mot 

tjänstemannastyre, outsourcing och privatisering. Region Norrbotten ska anställa och ta 

arbetsgivaransvar för sin egen personal. 

För att komma dit på ett rimligt vis, måste de folkvalda politikerna först tydliggöra vilka uppgifter 

Region Norrbotten ska utföra. Nästa steg blir att klargöra hur det förhåller sig med lagstiftningen och 

även synliggöra vad politiken vill. Först därefter kan beslut fattas om åtgärder för hur en välförankrad 

omställning ska utföras och hur kan vi bemanna, inte upphandla, för att utföra de uppgifterna. Detta 

skall tas fram tillsammans med anställda och facken inom Region Norrbotten. 

Det är på detta sätt en demokratiskt förankrad process med medarbetarna kan genomföras. 

Gör ett omtag! Se över och utveckla verksamheten med norrbottningarnas bästa för ögonen. 

Tänk efter före! 
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