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Uppdrag att stärka samordningen mellan myndigheter för en
sammanhållen innovationsprocess

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att
undersöka hur samarbetet och samordningen mellan myndigheter kan
förbättras. Syftet är att stärka sin egen och andra myndigheters förmåga att
möta de frågeställningar och behov som kan uppkomma under
innovationsprocessen för innovativa företag inom reglerade branscher.
Uppdraget omfattar att utveckla Vinnovas roll som samverkanspart för
regelgivande myndigheter för att förbättra förutsättningarna för att
innovationsstöd, regulatorisk rådgivning och tillståndsprocess ska utgöra en
sammanhållen process som stöder innovation från idé till marknad.
Målet med uppdraget är att stärka Sveriges roll som testbädd för nya
innovationer.
Regeringen har i dag även uppdragit åt Finansinspektionen att utreda hur
myndigheten, med beaktande av kärnprocesserna (tillsyn, reglering och
tillståndsprövning), de av regeringen fastlagda målen och
serviceskyldigheten, kan möta de frågeställningar och behov som kan
uppkomma när finansiella företag erbjuder nya innovativa tjänster
(Fi2017/01174/FPM). Uppdraget till Vinnova omfattar även att bistå
Finansinspektionen i detta uppdrag. Vinnova ska stödja Finansinspektionen
genom att peka på behov och utmaningar för innovativa företag som
erbjuder nya tjänster till nytta för företag och konsumenter på
finansmarknaden, t.ex. FinTech-företag. Vinnova ska vidare föreslå
processer för hur Finansinspektionen kan medverka till att underlätta
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innovation inom området och vid behov erbjuda finansiering för tidig
regulatorisk rådgivning. I arbetet med uppdraget bör Vinnova inhämta
synpunkter från Tillväxtverket för att ta tillvara verkets erfarenheter av
förenklingsarbete riktat till små och medelstora företag.
För ändamålet, inklusive programanknutna kostnader, tilldelas Vinnova
engångsvis högst 2 miljoner kronor för 2017 och högst 2 miljoner kronor för
2018. Rekvisitionen för 2017 ska vara inkommen till Kammarkollegiet senast
den 31 oktober 2017. Rekvisitionen för 2018 ska vara inkommen till
Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. I rekvisitionerna ska Vinnova
hänvisa till detta besluts diarienummer. Utgifterna ska belasta det under
utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 1:5 Näringslivsutveckling
m.m., anslagsposten 1 Näringslivsutveckling - del till Kammarkollegiet.
Ej förbrukade medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars
2019 på bankgirokonto 5052-5781, med angivande av detta besluts
diarienummer.
En redovisning av resultatet av uppdraget, plan för hur resultaten kan
tillvaratas i Vinnovas löpande verksamhet, samt hur medlen har använts ska
lämnas av Vinnova till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den
31 mars 2019. I redovisningen ska refereras till detta besluts diarienummer.
En delrapport ska inlämnas av Vinnova till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) senaste den 1 december 2017, i samband med den
rapport som Finansinspektionen ska lämna enligt uppdraget till den
myndigheten. I delrapporten ska Vinnova redogöra för hur man säkerställer
att uppdraget ska kunna utvärderas.
Skälen för regeringens beslut

Som ett led i regeringens arbete med att stärka svensk konkurrens- och
innovationskraft har ett nationellt innovationsråd under ledning av
statsministern inrättats. Ett syfte med rådet är att stödja en hållbar
utveckling, skapa förutsättningar för nya jobb att växa fram i hela landet och
att stärka det svenska innovationssystemet utifrån ett helhetsperspektiv.
Rådet har pekat på vikten av att offentliga processer, regelverk och policyer
bidrar till att skapa förutsättningar för utveckling av innovativa idéer, inte
minst för små och unga företag.
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Vinnova har i sitt arbete med testbäddar identifierat en rad utmaningar och
möjligheter som rör offentliga processer, regelverk och policyer. Genom
detta uppdrag och uppdraget till Finansinspektionen får Vinnova bättre
förutsättningar för att kunna föreslå en process som säkerställer att de
utmaningar och möjligheter som identifieras, förs tillbaka till de myndigheter
som berörs och bidrar till att processer och regelverk utvecklas i en riktning
som skapar förutsättningar för innovativa idéer. En sammanhållen
innovationsprocess från idé till marknad, bör dock inte enbart beakta de
regulatoriska utmaningarna, utan även ta hänsyn till de särskilda utmaningar
som unga innovativa företag har i form av till exempel rådgivning, kapital
och idémognad. En nära samverkan mellan å ena sidan
innovationsfrämjande aktörer såsom Vinnova och regelgivande myndigheter
å den andra blir därmed central.
Erfarenheter från denna samverkan bör tillvaratas för att utgöra grunden för
liknande samverkan med andra regelgivande myndigheter. Erfarenheterna
kan också användas i Vinnovas planerade satsning på så kallade policylabb.
Ett policylabb utgör ofta en miljö för att utarbeta förslag på ändrade
regelverk, organisationsformer och affärsmodeller.

På regeringens vägnar

Mikael Damberg

Marie Wall
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Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM och INRÅD
Utrikesdepartementet/FH
Finansdepartementet/FMA, BA och EF
Näringsdepartementet/FÖF, FF, RTS, KSR, ITP och AS
Finansinspektionen
Kammarkollegiet
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