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Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Tisdagen den 16 juni 2015
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 70

Motion om drivkrafter för interna utbildare
LTV 150113

Malin Gabrielsson (KD) föreslår i en motion inkommen 2015-01-23 att en utredning
görs kring drivkrafter för att stimulera och bibehålla intresset för att vara intern
utbildare inom Lärcentrum.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2015-02-18 § 9.
Landstingsstyrelsens yttrande
Landstingets interna kompetensutvecklingsenhet, Lärcentrum, har cirka 7 000
deltagare om året, utbildarna är främst anställda inom landstinget. Precis som
motionären skriver i sin motion så är det betydelsefullt för landstinget som
arbetsgivare att stärka den enskilde medarbetaren och lyfta fram vikten av dennes
kunskap och arbetsinsats. Det är också angeläget att sprida de kunskaper som finns
hos enskilda individer så att kunskapen kommer hela landstinget tillgodo och därmed
minska sårbarheten.
Landstinget har genom Lärcentrum och beslut i Hälso-och sjukvårdgruppen beslutat
att etablera ett utbildarnätverk bestående av egna medarbetare i landstinget.
Internutbildarnas uppdrag består i att dela med sig av sin kompetens och kunskap
inom olika områden där landstinget genom Lärcentrum identifierar väl förankrade
och efterfrågade utbildningar inom ramen för den fastställda utbildningspengen.
Utbildarnätverket ses också som en resurs som bidrar till att utveckla verksamheten
men också bidra till koordination av relationer över gränser.
Internutbildarna i nätverket erbjuds nätverksträffar kring rollen som internutbildare.
De har också erbjudits seminarium med fokus på pedagogik, lärandemål och
utvärdering. För att säkerställa Lärcentrums utbildningar, både ur medicinskt och
pedagogiskt innehåll och upplägg, kommer detta att fortgå under året. Detta sker
som ett bidrag både till att synliggöra och möjliggöra internutbildarens
kompetensutveckling. Att ta på sig utbildaruppdrag värderas positivt i samband med
löneöversyn. Detta bidrar också som en viktig del i att attrahera nya medarbetare
samtidigt som landstinget behåller och utvecklar sina medarbetare och
verksamheter.
En del av lärandet är också att ta del av aktuell forskning, kanske också delta i något
forskningsprojekt. Här kan också internutbildare bli en del av det när de är
verksamma som internutbildare.
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Under överläggningen i ärendet yttrar sig
Malin Gabrielsson (KD) och Lena Johansson (S).
Yrkanden
Lena Johansson yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Malin Gabrielsson yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att styrelsen beslutat
enligt landstingsstyrelsens förslag.
Fullmäktiges beslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.

Motionen anses besvarad.

Reservation
Malin Gabrielsson reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet

Erika Hedlund, mötessekreterare

Justerat 2015-06-23

Glenn Andersson
Ordförande

Birgitta Andersson

Helena Hagberg

Justerare

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2015-06-23 intygas:

Rätt utdraget intygas 2015-06-25

Lotta Rajahalme

