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innovation

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att, i
enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget,
bistå i arbetet med regeringens samverkansprogram för innovation under
perioden 2016-2018.
Närmare om uppdraget

Inför regeringens beslut att utse ledamöter till de externa
referensgrupperna ska Vinnova lämna förslag till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) på deltagare till externa referensgrupper för fyra
av de utpekade samverkansprogrammen. Referensgrupperna ska bestå av
högst 20 deltagare. Vinnova ska lämna förslag på deltagare som
representerar myndigheter och näringsliv och där kompetens på
digitalisering beaktas. Vinnova ska sträva efter att lämna förslag till
referensgruppernas sammansättning som beaktar en jämn fördelning av
kvinnor och män.
Vinnova ska i arbetet med att ta fram förslag på deltagare till de externa
referensgrupperna föra en dialog kring förslaget med Regeringskansliet
(Näringsdepartementet).
Förslag till referensgrupp ska inte lämnas för samverkansprogrammet för
life science eftersom regeringen i beslut den 29 oktober 2015
(U2015/05228/F) utsett en referensgrupp till den nationella
samordnaren för life science. De externa referensgrupperna ska bidra till
förslag på arbetets övergripande inriktning inom respektive område samt
identifiera systembrister och möjligheter till samverkan för innovation.
Gruppsammansättningen ska bidra till att samverkan och förankring
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uppnås på högsta möjliga nivå inom politik, näringsliv, universitet och
högskolor och offentlig sektor på lokal, regional och nationell nivå.
Vinnova ska halvårsvis, t.o.m. 2018, arrangera dialogforum med de fyra
utsedda referensgrupperna, med undantag för samverkansprogrammet
för life science. De närmare formerna för genomförande av dialogforum
ska bestämmas i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet).
I uppdraget ingår också att bistå Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) i arbetet med att identifiera möjliga insatser för
innovation som antingen är pågående eller planerade och finansierade
inom de utpekade samverkansprogrammen. Vidare ska Vinnova bistå
referensgrupperna och för arbetet relevatna s.k. interdepartementala
arbetsgrupperna i Regeringskansliet att, som underlag för en
kommunikation kring samverkansprogrammen, ta fram en analys som
visar på nuläge samt eventuella utvecklingsbehov för området. Detta ska
göras efter samråd med övriga forskningsfinansiärer. Vinnova ska även
bistå projektledarna för samverkansprogrammen och säkerställa
synergier mellan de fem programmen.
Vinnova ska löpande rapportera om uppdragets genomförande till
Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Uppdraget är slutfört i
samband med det avslutande dialogforumet med referensgrupperna 2018.
Vinnova ska lämna en slutredovisning av uppdragets genomförande till
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2019.
För utgifter kopplade till arbetet i referensgrupperna, så som lokaler,
resekostnader och moderatorer m.m., får Vinnova engångsvis för
respektive år rekvirera högst 300 000 kronor från Kammarkollegiet för
2016 och högst 1 miljon kronor per år för 2017 och 2018.
Rekvisitionerna ska vara inkomna till Kammarkollegiet senast den
30 juni 2016 och senast den 31 mars för åren 2017 och 2018.1
rekvisitionerna ska hänvisning göras till diarienumret i detta beslut.
Utgifterna ska belasta det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda
anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m., anslagsposten 1
Näringslivsutveckl - 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.
Skälen för regeringens beslut

Nationella innovations rådet har identifierat tre områden som centrala för
att lösa vårt samhälles utmaningar: digitalisering, life science och miljö-
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och klimatteknik. Samverkansprogrammen adresserar dessa tre områden.
För ett exportberoende land som Sverige är det nödvändigt att det finns
ett fungerande och väl utvecklat samarbete mellan politik, näringsliv och
akademi.
De fem samverkansprogrammen ska binda samman och bygga vidare på
de insatser som görs i samverkan med näringsliv, offentlig sektor,
universitet, högskolor och institut samt stimulera till ytterligare
samverkan. Ansatsen i samverkansprogrammen bygger på övertygelsen
att framtidens samhälleliga utmaningar, rätt hanterade, innebär
betydande möjligheter att stärka svensk konkurrenskraft och därmed
skapa nya arbetstillfällen. Regeringens exportstrategi och
nyindustrialiseringsstrategin för Smart Industri är viktiga verktyg i
arbetet med samverkansprogrammen.
Den övergripande målsättningen med de fem samverkansprogrammen är
att gemensamt kraftsamla kring innovationsinsatser och förstärka
Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft. De bygger på
Sveriges och svenskt näringslivs komparativa fördelar samt områden som
bedöms vara av stor betydelse för framtida tillväxt.
Detta uppdrag har stark koppling till arbetet i Nationella
innovationsrådet under ledning av statsministern.

Kopia till
Statsrådsberedningen/Sam och INRÅD
Utrikesdepartementet/FH
Socialdepartementet/Sam
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/F och U
Miljö- och energidepartementet/MM, KL, KE, NM och EE
Näringsdepartementet/MRT, PUB, SUBT, TIF, TS, FIL, FJR, FÖF, JM,
KSR, KF, SK, SUN, AS, FF, DL, ITP, EF, och RTS
Kammarkollegiet

