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Ia ndstingsstyrelsens ordfdrande

landstingets administration svdller.

Bor8erligheten i allmijnhet och Moderaterna i synnerhet talade faire 2006 ofta om att man ville
"effektivisera" offentlig sektor- Kom man bara till makten sii skulle administration och byr6klati
minska. Men hur har det blivit iverkligheten? Alltmer administrativa uppgifter krdvs av alla

medarbetare i verden. Behoven av kontroll och 6vervakning, som genererar mer och mer byr6krati,

6kar standigt. Frustrationen tilltar bland de anstallda i varden, som stendigt ster infdr hot om

neddragningar, detta samtidigt som antalet adminastratdrer dkar. En del av fdrklaringen till
utvecklingen ster att flnna i att offentliga verksamheter utsdtts fdr en ny typ av byrakratisering,

bygSd pe ortanisationsmodellen NPM, New public management, pA svenska, managementbyrlkrati.
Denna byrakrati utgar fri5n en ambition att den offentliga verksamheten s; mycket som mdjligt skall

efterlikna neringslivet. Neringslivsinspirerade modeller anvends fdr att utfdra "sekunddra" funktioner
som att administrera, dokumentera och marknadsfdra kdrnverksamheterna istallet f0r att utfiira
dem. Vdnsterpartiet kdnner i8en mycket av detta synsatt i vert Landsting. Resultatenheter,
prestationsersattnin8, lean och kundfokus iir flitigt anvdnda begrepp hamtade ft:n neringslivet.

Forskning visar allt tydligare att ner "managementmodelle/' kommer in i offentlig sektor blir mte

resultatet det fdrventade.

"Med idder h;mtade fren det privata ndringslivet skulle svensk fdtualtnin8 bli effektiv och

resultatstyrd. Men verkligheten blev en annan. Nu har vi nett en punkt d;r skattepengar fiirsldsas

och servicen till medborgarna fdrsamras". Sii #ter forskare vid uppsala universitet som studerat

frigan.

Landstingets personal statistik visar att antalet 6rsarbetare i samtliga sjukvardsomrSden har 6kat
med iBenomsnitt 1 2 procent under eren 2009 -2012. Inom fiirvaltningen Landstingets kansli

drremot har det skett en dkning med cirko 10 procent under samma tid.

Hur ser landstingsstyrelsens Moderate ordfiiGnde pe den forskning och praktik som visar att
byrakrati och stress iikar med naringslivsinspirerade modeller i offent'ig sektor?

Ar den borgerliga majoriteten i landstinget beredd att analysera varf6r 6kningen har skett och vidta

omfiirdelnin8ar i bud8et som gynnar Landstingets kdrnverksamheter?

Vill Moderaterna inte lengre effektivisera genom att minska pii administrationen?
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