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INTERPELLATIONSFRÅGA till Robert Uitto
Med bakgrund av att den nytillkomna politiska majoriteten har gått ut med alt man ska frångå
sina respektive ideologier, så väcks frågan hos Miljöpartiet om vilken gemensam miljö- och
kJimatpolitik som nu kommer föras av Socialdemokraterna och Moderaterna . Fram till bara för
några veckor sedan hade era lvå partier diametralt olika ståndpunkt i frågor med ansenlig
betydelse för hållbar utveckling.
Vad händer exempelvis med uranbrytnings frågan i Oviken?
Blir det fortsatta regionala satsningar på tågtrafik?
Atgärdas underbemannat ~änstemannastö d för det interna miljöarbetet?
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Svar på interpellation från Karin Österberg (MP) om miljöoch klimatpolitik
Karin Österberg (MP) har lämnat in en interpellation om miljö- och klimatpolitik, att
besvaras av regionrådet Robert Uitto (S).
Karin Österberg frågar:
1. Vad händer exempelvis med uranbrytningsfrågan i Oviken?
2. Blir det fortsatta regionala satsningar på tågtrafik?
3. Åtgärdas underbemannat tjänstemannastöd för det interna miljöarbetet?’
Svar på fråga 1
Frågan om uranbrytning har inte varit uppe, och är inte aktuell, för hantering eller beslut
i Regionens Utvecklingsnämnd. Däremot vet vi att det finns en stor majoritet bland de
politiska partierna i regionen mot uranbrytning.
Svar på fråga 2
Region Jämtland Härjedalen bedriver tillsammans med tre andra norrlandslän,
Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland, regional tågtrafik genom Norrtåg AB. I
Jämtland trafikeras Mittbanan. Trafiken är en långsiktig satsning där Norrtåg AB ska
erbjuda ett attraktivt färdsätt med hög komfort och snabbhet. Trafiken ska vara en del i
ett väl koordinerat och sammanhållet trafiksystem. För närvarande finns inga planer på
att trafikutbudet ska förändras.
I visionen finns en utbyggnad av trafiksystemet med en tredje dubbeltur till Trondheim.
Det förutsätter en motsvarande satsning på norska sidan varför den inte är bestämd i
tiden.
Svar på fråga 3
För närvarade pågår arbetet med att samlokalisera medarbetare och målet och
förhoppningen med detta är att det ska vara enklare att nyttja de resurser som finns
inom organisationen. Det finns idag ett beslut om att minska administrationen och
ekonomin tillåter inte ytterligare bemanning inom miljöområdet. I en utredning som
gjordes efter att Anna Foresis rapport presenterats, kom man fram till att ha en delad
organisation men att man skulle initiera ett miljöforum och där samverka genom mer
samarbete/dialog, mer kompetensutbyte och gemensam planering.
Robert Uitto
Ordförande Regionala Utvecklingsnämnden Jämtland Härjedalen

