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Offentlig Sektor

Framstegspartiet menar att det är en omöjlighet över tid med den form för byråkrati som idag
förekommer inom sjukvård och omsorg Ekonomiska resurser som skall finnas inom sjukvård
och omsorg går förlorade i byråkrati och ogenomtänkta strategier.
Dagens system med Länsstyrelser, regionindelning, landsting och kommunala verksamheter
med likvärdig inriktning innebär att avsatta skattemedel i stor omfattning försvinner i
byråkrati.
Den offentliga sektorns olika delar skall omstruktureras genom ett tydligt huvudmannaskap
för varje sektor så att avsatta skattemedel riktas till sjukvård och övrig omsorg.
Mot bakgrunden av en åldrande befolkning som kommer att kräva ökad personaltäthet och
högre och längre vårdkostnader. Kostnadstrycket inom den offentliga vården kommer under
de närmaste årtionden öka dramatiskt.
Sjukvård och omvårdnad skall överföras till Regionenheter. Styrning av verksamheter som i
dagens system ligger på olika ansvarsområden och organisationer skall snarast överföras till
en huvudman.
De ekonomiska vinster som uppstår genom att en huvudman har ansvaret höjer i det långa
loppet kvaliteten inom alla vårdområden och ger utrymme för att möta morgondagens krav
och behov.
Privatägda sjukhus och vårdinrättningar skall ses som en vitalisering och konkurrenshöjande
del av sjukvård och omvårdnad. Begränsningar bör läggas inom privatägda företag i så motto
att företagandets huvudägare och säte skall vara registrerat inom landet. Försäljning av
privatägda sjuk och vårdinrättningar skall innebära hembudsrätt inom landet till annan
intressent med likvärdigt företagande i annat fall övertar regionvården genom förhandling
huvudmannaskapet för företaget.
Övertalighet av personer och resurser som blir ett resultat av centralisering och ett gemensamt
huvudmannaskap kan med fördel överföras till sjukvård och omvårdnad. Personalbrist inom
sjukvård och omvårdnad kommer att bli ett stort problem med den generationsskiftning vi står
inför.
En kraftig rationalisering av kommunernas verksamhet bör ske snarast. Kommuner som
skapar aktiebolag av olika inriktning skall ses som vilka företag som helst och deras
verksamheter anpassas därefter.
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Alla former av fallskärmsavtal och inom staten, den offentliga sektorn och inom kommuner
skall begränsas och på sikt upphöra, det är närmast genant att det ur inbetalda skattemedel
utbetalas generösa fallskärmar. Under upprepade tillfällen kan det konstateras att personer
som av olika anledning inte motsvarat ställda förväntningar eller som genom vårdslöst
hanterande av skattemedel och vårdslöst myndighetsutövande erbjuds en fallskärm i utbyte
mot att lämna tjänsten, ett antal andra alternativ förekommer i samma ärende.

Inför skyldighet att anlita kvalificerade revisorer - auktoriserade eller godkända revisorer inom såväl stat, landsting, kommuner och offentliga företag. Kvalificerade revisorer
förhindrar effektivt missbruk av ekonomiska medel inom de offentliga förvaltningarna.

Försäljning av statlig egendom och företagande som är av betydelse för hela den svenska
välfärden och säkerheten för nationen över tiden skall upphöra.

Tyvärr kan vi konstatera att väsentliga basvärden inom energi, tele, kommunikation, sjukvård,
åldringsvård och utbildningsenheter som finansierats med skattemedel i smyg bolagiserats
och försålts på den nationella och internationella marknaden. Konsekvensen av dessa
utförsäljningar börjar återverka för allmänheten och nationens säkerhet att trygga basala
värden.

Privatisera forskningen och konkurrensutsätt den internationellt, med höga resultatkrav som
följd. Staten skall vara uppdragsgivare i forskningsprojekt och verksamheter som berör
Sveriges säkerhet såväl i nutid som i framtid.
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