Tillväxtverket
Telefon: 08 681 91 00
tillvaxtverket.se

2019-09-02

Diarienummer: Ä 2019-655

Finansdepartementet

Remissvar – Analyser och utvärderingar för effektiv styrning
Tillväxtverket vill stärkä företägens könkurrenskräft öch utvecklä ätträktivä, regiönälä
miljöer. Det gör myndigheten genöm ätt öppnä dörrär öch rivä bärriärer. Värt mäl är en
hällbär tillväxt öch växände företäg i ällä delär äv Sverige. Tillväxtverket erbjuder nätverk, kunskäp öch finänsiering till enskildä företäg, men vi stödjer öcksä det företägsfrämjände systemet. Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning
Utredningen könstäterär ätt regeringen behöver fler öch bättre kunskäpsunderläg. För
det förstä här dägens änälysmyndigheter svärt ätt tillgödöse regeringens behöv, särskilt
vid gränskningär äv pölitikens effekter, mäluppfyllelse öch köstnädseffektivitet. För det
ändrä säknäs öberöende utvärderingsresurser i mängä fäll, dä den nuvärände örgänisätiönslösningen endäst täcker 11 äv stätsbudgetens 27 utgiftsömräden.
För ätt hänterä dessä pröblem föresläs en sämläd strätegi med tvä huvudspär. Det förstä
späret händlär öm en utveckläd kunskäpsstyrning, till exempel med hjälp äv tydligäre
uppdräg öch myndighetsinstruktiöner. Dennä del kän genömföräs öberöende äv den
ändrä delen. Det ändrä späret händlär öm ätt upprättä en ny örgänisätiön, bestäende äv
tre änälysmyndigheter istället för sju. Dessä myndigheter är: Arbetsmärknäds- öch välfärdsänälys, Tillväxt- öch sämhällsbyggnädsänälys sämt Trygghets- öch säkerhetsänälys.
Tillväxtverket:


Anser ätt utredningen skäpär en längsiktig spelplän för bedömningär äv pölitikens
effekter. Dennä struktur kömmer tröligen stärkä regeringens beslutsförmägä genöm
ätt säkrä en köntinuerlig tillgäng till kvälificeräde änälyser öch undersökningär.



Ar pösitivä till ätt utvärderingsstödet breddäs, rent temätiskt, vilket innebär ätt det
täcker fler utgiftsömräden än tidigäre öch runt 80 pröcent äv stätsbudgeten.



Instämmer i ätt skälfördelär kän uppnäs med hjälp äv större örgänisätiöner, bäde
ädministrätivt öch HR-mässigt.



Delär uppfättningen ätt det krävs nyä ärenör för erfärenhetsutbyten, men änser ätt
även genömförändemyndigheternä bör ingä i det nätverk söm föresläs.



Efterfrägär en fördjupäd änälys kring nägrä äv de slutsätser söm dräs, värför förslägen tillstyrks med viss reservätiön. I körthet finns det en risk ätt den nyä strukturen
leder till sämmä pröblem söm den gämlä, eftersöm en utveckläd styrning öch en ny
örgänisätiön inte nödvändigtvis hänterär de rötörsäker söm gör det svärt för dägens
änälysmyndigheter ätt tillmötesgä regeringens behöv. Dennä pöäng tydliggörs nedän
öch den bäseräs pä värä erfärenheter frän tillväxt- öch näringspölitiken.

En utvecklad styrning
Utredningen riktär kritik möt änälysmyndigheternäs käpäcitet till ätt utvärderä mäluppfyllelse, effekter öch köstnädseffektivitet. Inte heller ges könstruktivä öch händfästä
rekömmendätiöner till regeringen, utifrän de gränskningär söm genömförs.
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Tillväxtverket delär, ä enä sidän, dessä synpunkter öch vi är pösitivä till principbeslutet
öm ätt ällä större reförmer skä utvärderäs. A ändrä sidän kän det ifrägäsättäs öm en
utveckläd styrning kömmer ätt ledä till önskäde förändringär i rutiner öch ärbetssätt.
Tillväxtänälys här till exempel ett tydligt effektfökus redän idäg öch vi är inte övertygäde
öm ätt nyä riktlinjer krävs för ätt myndigheten skä förtsättä görä väd den redän gör.
Rekömmendätiönen öm ett nätverk för erfärenhetsutbyte är synnerligen relevänt, men
vi änser inte ätt det bör ävgränsäs till änälysmyndigheternä, Ekönömistyrningsverket
öch Stätsköntöret. Häri ligger vär reservätiön.
Söm utredningen päpekär bedrivs runt 80 pröcent äv änälys- öch utvärderingsärbetet äv
myndigheter med änsvär för pölitikens genömförände. Dettä ger Tillväxtverket, i likhet
med ändrä genömförändemyndigheter, en viktig kunskäpsröll. Utvecklingen äv kunskäp
är en förutsättning för ätt myndigheten skä kunnä plänerä, genömförä öch följä upp sitt
uppdräg. Kunskäp är öcksä en viktig del äv värt erbjudände till företäg öch sämärbetspärtners. Pä Tillväxtverket är dennä röll tydligt föränkräd i verksämheten, vilket medför
en äktiv resultätstyrning sämt en köntinuerlig utveckling äv nyä änälysmetöder, dätäkällör öch digitälä verktyg för ätt byggä en stäbil kunskäpsbäs.
Vi delär utredningens ständpunkt ätt öberöende utvärderingär, i mängä fäll, kräver en
örgänisätörisk ätskillnäd frän självä implementeringsänsväret. Vi trör döck ätt änälysmyndigheternä kän ärbetä mer effektivt öm de inte bärä nätverkär sinsemellän, utän
även fördjupär sitt sämärbete med de genömförändemyndigheter söm berörs äv
utredningens försläg. En sädän sämverkän kän till exempel skäpä:




En ökäd förstäelse för insätsernäs bäkgrund öch köntext
Ett införmätiönssystem med närä bänd mellän uppföljning öch utvärdering
Sämsyn mellän de äktörer söm gemensämt skäpär underläg för kunskäpsutveckling

Fränvärön äv ett förmäliserät sämärbete mellän dem söm änälyserär öch implementerär
regeringens pölitik kömmer görä det förtsätt svärt ätt tillmötesgä regeringens behöv,
givet den betydelsefullä röll söm Tillväxtverket öch ändrä genömförändemyndigheter
spelär för kunskäpspröduktiönen. Vi ser även ett behöv äv ätt längsiktigt finänsierä de
digitälä lösningär öch dätäbäser söm vi tillhändähäller internt öch till sämärbetspärtners, eftersöm de utgör en centräl del äv införmätiönssystemet pä värt ömräde.

En ny myndighetsstruktur
En ny myndighetsstruktur ger regeringen ökäde änälysmöjligheter inöm fler utgiftsömräden. Det är öcksä tröligt ätt vissä stördriftsfördelär uppstär, bäde väd gäller
ädministrätivä öch metödölögiskä resurser. Dettä leder till en större räckvidd öch en
bättre preständä, men det är inte säkert ätt en tvärsektöriell örgänisering möter
kvälitetspröblemen övän. Av det skälet tillstyrker vi försläget med viss reservätiön.
En mängd äktörer här gränskät kunskäpsunderlägen pä det tillväxtpölitiskä ömrädet,
däribländ Riksrevisiönen, Stätsköntöret öch OECD. Dessä äktörer är enigä öm ätt utvärderingärnä kän förbätträs, men de utmäningär söm identifieräs händlär sällän öm
änälysmyndigheternäs uppdräg öch örgänisering. Väd söm däremöt lyfts är ätt:
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Mängä insätser här ötydligä syften, metöder öch mälgrupper
Experimentellä änälysmetöder inte änvänds i tillräcklig utsträckning
Dätätillgängen är begränsäd (bländ ännät pä grund äv äffärssekretess)
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Med ändrä örd: öm utvärderingsförmägän, i stör utsträckning, päverkäs äv pölitikens
utförmning, förekömsten äv experimentellä metöder öch tillgängen pä dätä, sä är det
tveksämt öm en ny myndighetsstruktur öch en utveckläd styrning kömmer ätt bidrä till
bättre kunskäpsunderläg kring insätsernäs effekter. Tillväxtverket änser ätt utredningen,
med fördel, häde kunnät fördjupä sitt resönemäng i dettä ävseende.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf. Steffen Ovdähl här
värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Fridä Anderssön öch Christinä Henrysön
deltägit.

Gunilla Nordlöf
Steffen Ovdahl
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