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Landstingsstyrelsen, ärende 5

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 1/2014 Upphandling av
IKT-infrastruktur till Nya Karolinska Solna

Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen att besluta

att avge yttrande över landstingsrevisorernas rapport 1/2014 Upphandling av IKTinfrastruktur till Nya Karolinska Solna i enlighet med nedan.

Försörjningen av IKT till NKS har varit en bekymmersam historia för Moderaterna
och landstinget. Infrastrukturen för informationsteknologin var från början en del av
avtalet med Skanska om uppförandet och drift av NKS för att sedan lyftas ut från
avtalet för att upphandlas i särskild ordning. Utformning av avtalet i den upphandlingen utformades dock utan någon förankring i hur marknaden såg ut vilket resulterade i att ingen leverantör eller konsortier klarade av att möta landstingets krav. Följden blev att upphandlingen tvingades avbrytas. Den strategi som utformas för upphandlingen och kontraktet fick överges.
Socialdemokraterna har under resans gång känt stor oro för Moderaternas val av
upphandlingsstrategi och utformning av avtal. Detta gäller särskilt den upphandling
som fick avbrytas. I denna första upphandling visade det sig att landstingstyrelsen
fattade beslut om kravspecifikationen, trots att denna helt uppenbart inte ännu var
färdigställd och än mindre var adekvat eller juridiskt korrekt. Detta var skäl som
gjorde att Socialdemokraterna inte kunde stå bakom upphandlingen.
När en offentlig aktör så som landstinget ska upphandla tjänster eller byggentreprenader så är det av ytterst vikt att redan vid utformningen av avtalet också redogör för
hur avtalet ska följas upp under avtalstiden. Det är många gånger lätt att glömma bort
att förvaltning av avtalet är lika viktigt som utformningen av detsamma. Det är ju
under den tid som tjänsten levereras och möjligheterna att förbereda nästa avtal är
vid handen. Vi oroas därför av att revisorerna identifierat brister av just uppföljningen. Vi vill därför göra gemensam sak med revisorerna och uppmana den moderatledda majoriteten att särskilt uppmärksamma dessa brister i det fortsatta arbetet med
IKT till NKS och övriga avtal som landstinget kan komma att upphandla.
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Revisorerna lyfter även att låta konsulter leda och driva upphandlingarna som ett
problem. Socialdemokraterna har sedan länge lyft problematiken med att strategiska
delar av landstingets verksamhet styrs av externa konsulter. Avbrytandet av den
första upphandlingen har inte minst visat att den kompetens Moderaterna trots sig
finna utanför landstinget var bristande. Landstinget bör, om så inte redan skett, undersöka möjligheterna till ersättning från konsultbolaget för de kostnader som uppstått tillföljd av dess brister i yrkesutövningen.
Socialdemokraterna hoppas i likhet med revisorerna att dessa dyrköpta erfarenheter
som landstinget fått kan ligga till grund för att inte samma misstag återupprepas.

