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Övrigt ärende

FoUU-samverkan kring Offentlig upphandling (LS 1111-1566)

Med anledning av Remiss av delbetänkandet På jakt efter den goda affären analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen (SOU 2011:73),
Landstingsstyrelsens ärende nr 6 den 24 januari.
Ur tjänsteutlåtandet:
Professur i offentlig upphandling
Det är positivt att utredningen överväger föreslå att det ska inrättas en
professur i offentlig upphandling och att man anser att en ny
grundutbildning på högskolenivå är önskvärt. Det är viktigt att såväl
upphandlare som beställare har rätt kompetens.
Miljöpartiet ser ett stort värde i att snarast möjligt skapa förutsättningar för
ökad kunskap om, samt utveckling av, offentlig upphandling. Av den
anledningen föreslås att SLL, med utgångspunkt i tjänsteutlåtandets
formulering ovan, tar ett eget initiativ till dialog med lämpliga lärosäten,
t ex Stockholms Universitet, Handelshögskolan samt Kungliga Tekniska
Högskolan, för att undersöka förutsättningarna till fördjupad samverkan
kring forskning, utveckling och utbildning inom området offentlig
upphandling. Miljöpartiet vill understryka vikten av att sådan FoUU
inbegriper ett hållbarhetsperspektiv med målet att framtida upphandlingar
på ett optimalt sätt tar hänsyn även till miljö-, samt sociala och etiska
aspekter.
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Anmälan av skrivelse till Utbildningsdepartementet angående
regeringens planerade utökning av sjuksköterskeutbildningen från och
med 2013 (LS 1112-1728)
Miljöpartiet ser den gemensamma skrivelsen till Utbildningsdepartementet
som ett bevis på god samverkan mellan SLL och de fyra lärosätena vilket är
en nödvändighet för att klara utmaningen om en tillfredsställande framtida
bemanning av hälso- och sjukvården i länet. MP stöder också helhjärtat
skrivelsens mål och ambitioner att öka antalet utbildningsplatser inom
sjuksköterske-, specialistsjuksköterske- och läkarprogrammet.
Med detta Särskilda Uttalande vill MP emellertid påtala vikten av att skapa
förutsättningar för ett utökat åtagande av klinisk utbildning enligt ovan. För
detta krävs:
1. Den befintliga personalen måste ges möjlighet att ägna sig åt FoUUverksamhet i tillräcklig omfattning; Forskning och utveckling för att
stärka den egna kompetensutvecklingen, medicinskt och pedagogiskt, men
även för att ständigt förbättra vården. Utbildningsuppdrag för att bidra till
att forma framtidens sjuksköterskor, läkare m fl vårdyrken.
2. SLL måste behålla en sammanhållen vård i tillräcklig omfattning. En
fortsatt fragmentering av länets hälso- och sjukvård bortom dagens nivå är
inte förenlig med ett samtidigt ansvarsfullt utbildningsåtagande i enlighet
med vad som utlovats i skrivelsen till Utbildningsdepartementet.

