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Sammanfattning
SLU delar utredningens principiella ställningstaganden att analyser och
utvärderingar är nödvändiga för att regeringens styrning av den offentliga sektorn
ska fungera effektivt, men ställer sig frågande till att området högre utbildning och
forskning anses täckas inom nuvarande organisation. SLU har i remissvar till
SOU 2019:6 uttalat stöd för ett förslag om att inrätta en analysfunktion för högre
utbildning och forskning.
SLU delar inte ställningstagandet att analys- och utvärderingsmyndigheternas
uppdrag ska vara avgränsat till enbart regeringens behov.
SLU stödjer förslaget att regeringen bör fatta ett principbeslut om att större
reformer och investeringar ska utvärderas. SLU stödjer förslaget att analys- och
utvärderingsmyndigheter bör ha ett antal bestämda uppgifter.

Synpunkter
SLU lämnar synpunkter på ställningstaganden och förslag som är relevanta för
SLU som universitet, samt som myndighet inom utgiftsområde 23 Areella näringar,
landsbygd och livsmedel.
5.3 respektive 6.6 Behovet av analys- och utvärderingsresurser i vissa områden
SLU anser att utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning behandlas
alltför översiktligt av utredningen med tanke på att det spänner över hela
utbildningssfären, från förskola till universitetsutbildning, samt forskning. Det är
också oklart vad utredningens slutsats för området är, eftersom beskrivningen av
området (s. 136–137) inte följs upp i utredningens analys och ställningstaganden.
Utredningen anger att IFAU ”delvis” täcker in utgiftsområde 16 (s. 131). SLU vill
påtala att IFAU:s analyser och utvärderingar i liten omfattning avser högre
utbildning och forskning.
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I betänkandet (s. 137) hänvisas till Styr- och resursutredningen (dir. 2017:46) vad
gäller analys- och utvärderingsbehovet av högre utbildning och forskning. Styroch resursutredningen har lämnat förslag om att inrätta en analysfunktion för
uppföljning av högre utbildning och forskning (SOU 2019:6). I sitt remissvar har
SLU uttalat stöd för detta förslag (U2019/00304/UH).
SLU delar utredningens bedömning att det bör utredas vidare om det behövs en
analys- och utvärderingsmyndighet inom utgiftsområde 23 Areella näringar,
landsbygd och livsmedel. I sammanhanget vill SLU påtala att anslagsfinansierad
analysverksamhet bedrivs vid Agrifood Economics Centre, ett samarbete mellan
SLU och Lunds universitet (anslag 1:23 ap. 3).
6.1–6.5 Analys och ställningstaganden
SLU delar utredningens principiella ställningstaganden att analyser och
utvärderingar är nödvändiga för att regeringens styrning av den offentliga sektorn
ska fungera effektivt. SLU delar också bedömningarna att kontinuitet,
stadigvarande resurser och oberoende från genomförandet är viktigt för att analysoch utvärderingsresurser ska kunna producera kunskap som är till långsiktig nytta
för regeringen.
SLU instämmer i att analys- och utvärderingsresurserna främst ska hantera
regeringens behov, men vill påtala att kunskap också bör produceras för andra
intressenters behov. SLU delar därmed inte utredningens ställningstagande att
analys- och utvärderingsresursernas uppdrag ska avgränsas till enbart regeringens
behov. SLU anser det vara viktigt att analys- och utvärderingsresurserna har stort
utrymme för egeninitierade studier, där målgruppen kan bestå av flera än
regeringen.
7.3 Förändrad styrning
SLU stödjer förslaget att regeringen bör fatta ett principbeslut om att större
reformer och investeringar ska utvärderas. SLU stödjer förslaget att analys- och
utvärderingsmyndigheter bör ha ett antal bestämda uppgifter, där kärnan är analys
och utvärdering, underlag för policyutveckling samt forskningssammanställningar
och omvärldsbevakning. SLU vill betona vikten av att dessa myndigheter har ett
nära samarbete och kontakter med svenska och internationella forskningsmiljöer
inom relevanta områden.
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Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av universitetsdirektör
Martin Melkersson efter föredragning av enhetschef Ingeborg Amnéus.

Martin Melkersson

Ingeborg Amnéus
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