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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Inrättande av utskott under landstingsstyrelsen för
FoUU-frågor samt ändring av reglemente
Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Ärendet
Landstingsdirektören föreslår att ett utskott under landstingsstyrelsen för
forskning, utveckling och utbildning (FoUU) inrättas.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att inrätta ett utskott under landstingsstyrelsen för FoUU- frågor (forskning,
utveckling och utbildning)
att anta förslag till ändring i reglementet för landstingsstyrelsen och
nämnder.

Landstinget satsar betydande resurser inom FOUU-området. Behovet av en
tydligare politisk beslutsordning samt en mer omfattande politisk uppföljning av hur avsatta FOUU-resurser används, motiverar inrättandet av ett
särskilt utskott.
Förutom de frågor som är förknippade med ALF-avtalet och samarbetet med
Karolinska Institutet, hänförs till utskottet ansvaret för landstingets olika
kunskapscentra inom hälso- och sjukvården, forskningsstiftelser samt riktade
bidrag till exempelvis Södertörns Högskola, Vetenskapsstaden och ALMI.

Bilaga
Förslag till ändring i reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 3 mars 2004.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 16 mars 2004.

Ärendet och dess beredning
Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 18 februari 2004 föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att inrätta ett
särskilt utskott under landstingsstyrelsen för FoUU-frågor, att anta förslag
till ändring i reglemente för landstingsstyrelsen.
Forskning, utveckling och utbildning (FoUU) är av avgörande betydelse för
sjukvårdens kvalitet, effektivitet och utvecklingsmöjligheter. Detta framgår
inte minst i det utredningsarbete som ligger till grund för det nya regionala
ALF-avtalet mellan landstinget och KI. Landstinget satsar stora ekonomiska
resurser inom FoUU, inte bara inom ramen för samarbetet med KI, ALFavtalet, utan också i form av stöd till forskningsstiftelser, olika kunskapscentra, riktade bidrag m m.
En av grundpelarna i det nya ALF-avtalet är ett fördjupat och vidgat samarbete mellan parterna. I det centrala ALF-avtalet framgår att samverkan och
beredning skall ske i gemensamt ledningsorgan, där landstingets och
universitetets ledningsnivåer är representerade och verkar på jämbördiga
villkor. Vidare sägs att alla frågor av principiell betydelse för den grundläggande läkarutbildningens kliniska anknytning och den kliniskt inriktade
medicinska forskningen skall behandlas. Ledningsorganet skall också
besluta om hur samarbetsorganisationen på underordnade nivåer skall
utformas. Landsting och universitet skall vidare komma överens om vilka
resurser för utbildning, forskning och utveckling, utöver ALF-ersättningen,
som skall bli föremål för gemensam prioritering samt hur dessa skall
användas.
Mot denna bakgrund och att landstinget härutöver satsar betydande resurser
inom FoUU-området motiverar en tydligare behandling och beslutsprocess.
Förvaltningen föreslår därför att ett särskilt utskott för FoUU- frågor inrättas
direkt under landstingsstyrelsen. Uppgiften för utskottet bör, enligt förvaltningen, vara att dels bereda frågor om landstingets strategiska inriktning på
forskning, utveckling och utbildning, och dels föreslå vilka resurser som
gemensamt skall hanteras mellan landstinget och KI. Vidare förslås utskottet
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utarbeta förslag om inriktning och prioritering av övriga FoUU-satsningar.
Landstingsstyrelsen föreslås, inom ramen för fullmäktiges beslut, delegera
beslutanderätten om den årliga fördelningen av FoUU- medel. En annan
viktig uppgift för utskottet, enligt förvaltningens bedömning, är att följa upp
de satsningar som görs inom området, FoUU.
Förvaltningen föreslår att utskottet skall bestå av landstingsstyrelsens
presidie samt ytterligare 6 ledamöter utan suppleanter.
Ändringar i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder med anledning
av ovan framgår av bilaga. Förslag till ändringar i landstingsstyrelsens
delegationsordning med anledning av föreliggande förslag behandlas i
separat ärende.
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Bilaga

Förslag till ändringar i
==============

Reglemente för landstingsstyrelse och nämnder
INLEDNING
Roller och ansvarsfördelning mellan fullmäktige, styrelsen och
nämnderna.

==============
Landstingsstyrelsen
==============
För att styrelsen skall ha möjlighet att ta sig an dessa uppgifter finns sex
utskott samt ett antal beredningar. Den principiella ansvars- och beslutsfördelningen mellan styrelsen och dess utskott/beredningar är att samtliga
frågor som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet eller
annars är av större principiell betydelse skall avgöras av styrelsen in pleno.
Övriga frågor delegeras till respektive utskott/beredning eller till tjänsteman.
==============
Krigsutskottet
Krigsutskottet är landstingsstyrelsens krigsorganisation och övertar vid
högsta beredskap enligt lag (1992:1403) landstingsstyrelsens uppgifter.
Utskottet för forskning, utveckling och utbildning – FoUU-utskottet
FoUU-utskottets uppgift är att handlägga frågor om landstingets forskning,
utveckling och utbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet.

================
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UPPGIFTER OCH ANSVARSOMRÅDEN
LANDSTINGSSTYRELSEN
================
Utskott
23 §
Inom styrelsen skall finnas ett allmänt utskott, ett hälso- och sjukvårdsutskott, ett ägarutskott, ett arvodesutskott, ett krigsutskott och ett FoUUutskott
=================
Krigsutskottet
37 §
Krigsutskottet är landstingsstyrelsens krigsorganisation och övertar
styrelsens uppgifter vid högsta beredskap enligt lag (1992:1403) om höjd
beredskap.
Krigsutskottet består av högst 7 ledamöter och ersättare.
FoUU-utskottet
37a §
FoUU-utskottet åligger särskilt
1. att bereda frågor om landstingets strategiska inriktning på forskning,
utveckling och utbildning inom hälso- och sjukvården.
2. att bereda frågan om vilka resurser som gemensamt skall hanteras
mellan landstinget och Karolinska Institutet.
3. att utarbeta förslag om inriktning och prioriteringar för övriga FoUUsatsningar
4. att följa upp verksamheten inom FoUU-området.
FoUU-utskottet består av högst nio ledamöter
======================

