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Utredningen ”Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS” (N2007/7145/SAM)
Högskoleverket har anmodats att yttra sig över rubricerade utredning. Verket koncentrerar sina synpunkter på det som berör universitet och högskolor.

Övergripande synpunkter
Högskoleverket anser att utredningen ger en överskådlig bild av regeringens syn på aktuella politikområden och på utvecklingsbehoven för mål och resultatstyrningen av statsförvaltningen.
Utredningen lämnar förslag till bland annat en ny myndighetsstruktur. Högskoleverkets uppfattning är emellertid att utredningens skrivningar om att inkludera andra närliggande myndigheter och statliga bolag i den fortsatta beredningen bör ske snarast. Exempelvis bör verksamheterna vid Vinnova och Innovationsbron AB ingå i en sådan och
ställas i relation till främst Nuteks och ITPS verksamheter.
Högskoleverket har tidigare påpekat behovet av att genomföra en grundläggande analys av innovationssystemen kring universiteten och högskolorna innan beslut om föränd1
ringar av rollfördelningen i systemet . De fall av överlappningar den nu aktuella utredningen redovisar understyrker detta. Högskoleverket har dock noterat ytterligare överlappningar och brist på samordning mellan myndigheter som stödjer innovationssystem:
- Både Nutek och Vinnova har program som finansierar universitetens och högskolornas infrastruktur för kommersialisering, t.ex. Vinnovas Nyckelaktörsprogram, Nuteks Vägfinnar-Vägvinnarexperiment och det nationella entreprenörskapsprogrammet för universitet och högskolor.
- Vinnova bedriver ett eget utvecklingsarbete för att följa upp insatser som riktas
till lärosätena samtidigt som Nutek bedriver sitt.
Det bör också påpekas att Högskoleverket har fått återkommande reaktioner från universitet och högskolor på de överlappningar och brister på samordning som redovisas ovan.
På lärosätena får detta flera konsekvenser. En sådan är att mycket tid läggs på ansökningar om medel för liknande projekt till flera myndigheter som ställer olika krav på ansökningarnas utformning. En annan är att lärosäten kan behöva utveckla parallella uppföljningssystem för att redogöra för utvecklingen inom i stort sett samma områden.
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Se Högskoleverkets yttrande (2007-05-02, reg. nr 13-606-07) över utredningen Åtgärder för en effektivare holdingbolagsstruktur (U2006/8271/UH).

Mot den bakgrunden har Högskoleverket tagit initiativ till ett möte mellan generaldirektörerna/motsvarande för Högskoleverket, Nutek, Vinnova, m.fl. Syftet är att förbättra
informationsutbytet och samordningen mellan myndigheterna. Den mest aktuella frågan
är uppföljning. Som framgår ovan efterfrågar flera myndigheter liknande – men inte
samma – uppgifter av universiteten och högskolorna. Här kan nämnas att Högskoleverkets ansvarar för den officiella statistiken inom högskoleområdet. I det ingår att säkra
kvaliteten i de uppgifter som samlas in, något som kan bli problematiskt om den sammanlagda uppgiftslämnarbördan blir alltför stor för universiteten och högskolorna.

Synpunkter på förslagen
Högskoleverkets uppfattning är alltså att det är nödvändigt att fler myndigheter och statliga bolag inkluderas i den fortsatta beredningen. Högskoleverket ger därför inte synpunkter på förslaget om att i nuläget bilda en genomförandemyndighet och en utvärderingsmyndighet av ITPS, Glesbygdsverket och Nutek. Under den förutsättningen lämnar
Högskoleverket följande synpunkter på utredningens övriga förslag.
Utredningen föreslår att genomförandet av åtgärder inom politikområdena i större utsträckning överlåts till privata aktörer och aktörer på den regionala nivån. Högskoleverket
har inga synpunkter på förslaget, men vill påminna om att universitetens och högskolornas uppdrag främst är nationellt. Om förslaget genomförs är det därför angeläget att det
sker en samordning mellan den nationella och regionala nivån inom områden där lärosätena har intressen.
Utredningen föreslår också ett näringspolitiskt råd som är knutet till regeringskansliet.
Rådets uppdrag ska vara redogöra för forskningsläget i olika frågor. Högskoleverket är
givetvis positivt till en större användning av forskning som kunskapsunderlag vid politiska beslut. Frågan är dock inte alls beredd i lika omfattning som övriga förslag i utredningen. Bland annat saknar Högskoleverket en diskussion om gränssnittet gentemot
Globaliseringsrådet. Högskoleverket menar dessutom att frågan om hur regeringskansliet
organiserar sig för att mer systematiskt använda sig av forskning som kunskapsunderlag
för beslut är mycket viktig. Kanske finns det möjligheter att ta ett bredare grepp för att få
detta stöd inom samtliga politikområden.
Detta yttrande har beslutats av universitetskanslern i närvaro av kanslichefen Lennart
Ståhle efter föredragning av utredaren Maria Lönn.
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