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Novumutvärdering
Den landstingsstödda verksamheten vid Novum ska utvärderas. Detta berättade Ingela Nylund Watz (s) i DN i
fredags. Men detta var ett borgerligt förslag, säger nu Chris Heister (m).
> Alla artiklar
Senaste nytt
I fredagens DN berättade finanslandstingsrådet i Stockholm Ingela Nylund Watz att landstinget ska göra en stor
utvärdering av den miljardsatsning landstinget gjort i forskningsparken Novum i Huddinge, en forskning som leds av
professor Jan-Åke Gustafsson. Utvärderingen ska ske efter nyår och vara klar till sommaren.
- Det var tur att hon anslöt sig till mitt förslag så hon hade något att svara dig, säger Chris Heister,
landstingsstyrelsens andre vice ordförande.
Hon säger att socialdemokraterna varit emot en utvärdering men att de nu accepterat ett förslag från borgerligt håll.
Senast den 23 november föreslog moderaterna och kristdemokraterna i landstingsstyrelsen en utvärdering, men det
förslaget röstades ned av den socialdemokratiskt ledda majoriteten.
Men när ärendet åter kom upp förra tisdagen i landstingsstyrelsen anslöt sig socialdemokraterna till förslaget om en
utvärdering.
- Vi lade två tilläggsyrkanden och de anslöt sig till det ena, säger Chris Heister.
Hennes andra förslag som inte majoriteten accepterade är att de närmare 100 miljoner kronor som landstinget varje
år anslår till Novum ska ske inom landstingets så kallade forsknings- och utvecklingsram (FOU). Det skulle innebära
att pengarna inte är öronmärkta utan ska värderas mot andra FOU-satsningar.
Vid årsskiftet läggs den stiftelsekonstruktion ner som hittills fungerat som en sluss till professor Gustafssons
verksamhet vid Novum. Stiftelserna ersätts i stället med ett nytt centrum inom Karolinska institutet.
Det innebär att landstinget får ännu mindre insyn i verksamheten än vad som i dag är fallet.
- Det finns därför anledning till att man gör en revision varje år från landstingets sida, säger Chris Heister.
Hon anser även att landstinget bör diskutera med regeringen om inte forskningen vid Novum ska tas över av staten.
- Vi kan inte ge pengar till grundforskning. Det är statens ansvar. Jag vill ha ett klargörande av hur mycket av detta
som är grundforskning och vad som är klinisk forskning, säger hon.
Vilket samband har dina förslag med att det snart är valår?
- Nej, jag hade föreslagit detta även om det inte var valår.
Under tidigare borgerliga majoriteter i landstinget har ni satsat på Novum utan utvärderingar och utan
staten. Hur ser du på det?
- Jag har sedan hösten 2002 då jag tog plats i landstingsstyrelsen sagt att det är viktigt att vi har ett resonemang med
staten, säger Chris Heister.
Knut Kainz Rognerud
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