6»:&&<3

Regeringsbeslut

11:4

REGERINGEN

2010-09-30

U2010/5686/F

Utbildningsdepartementet

Verket för innovationssystem
101 58 Stockholm
Proj, nr,

VERKET FÖR
INNOVATIONSSYSTEM
Ank.

2010 -10- 2 6

Uppdrag till Verket för innovationssystem om utvärdering av satsningen på
strategiska forskningsområden

1 bila:g a
Bakgrund

I enlighet med de bedömningar som regeringen gjorde i propositionen
Ett lyft för forskning och innovation (prop.2008/09:50, bet.
2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) och beslutades i samband med
Budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 16, bet.
2009/10:UbUl, rskr. 2009/10:126) tillfördes medel för strategiska
satsningar till anslagen för forskning och forskarutbildning vid vissa
universitet och högskolor (se bilaga). Medlen fördelades i enlighet med
de kvalitetsbedömningar som gjordes av forskningsråden, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem (Vinnova).
I uppdraget om utlysning, utvärdering och bedömning av strategiska
forskningsområden (N2008/7709/FIN) gavs forskningsråden,
Energimyndigheten och Vinnova även i uppdrag att genomföra årliga
uppföljningar av de strategiska satsningarna. I propositionen Ett lyft för
forskning och innovation aviserades att satsningarna skulle utvärderas
efter fem år och att denna utvärdering kan innebära att medel omfördelas
mellan forskningsutförare.
Regeringens beslut

Myndigheten ska utvärdera lärosätenas insatser inom följande strategiska
forskningsområden:
-

Hållbart nyttjande av naturresurser
IT och mobil kommunikation, inklusive framtida lösningar för
kommunikation och ledningssystem
Materialvetenskap, inklusive funktionella material
Produktionsteknik

Postadress

Telefonväxel

103 3 3 Stockholm

0 8 - 4 0 5 10 0 0

Besöksadress
Drottninggatan 1 6

Telefax
0 8 - 2 1 6 8 13

E~post: registrator@education.ministry.se
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- Säkerhet och krisberedskap
- Transportforskning
Utvärderingen ska göras med avseende på vetenskaplig kvalitet i ett
internationellt perspektiv samt med avseende på effekter för samhälle
och näringsliv i enlighet med syftena för satsningarna så som de har
angivits och beskrivits i propositionen Ett lyft för forskning och
innovation och i budgetpropositionen för 2010. Samverkan med andra
lärosäten, forskningsinstitut, näringsliv och samhälle ska särskilt beaktas.
En bedömning av koppling till utbildning ska redovisas.
Utvärderingen bör ha en bredare ansats än den årliga uppföljningen och
bedöma lärosätets insatser för det aktuella forskningsområdets
utveckling i ett internationellt perspektiv. I uppdraget ingår att bedöma
resultatet och effekterna av lärosätenas insatser inom det aktuella
forskningsområdet i enlighet med de syften för medlen som anges ovan.
Utgångspunkt för utvärderingen ska vara att resurserna har tilldelats
respektive lärosäte för att möjliggöra en långsiktig uppbyggnad av
forskningen. O m det framgår att medlen inte använts på ett effektivt sätt
för att nå syftet med respektive strategisk satsning, som kriterierna för
val av satsningarna gav uttryck för, ska myndigheten rekommendera en
omfördelning av medel. Utvärderingen ska ske i samråd med övriga
berörda myndigheter så att respektive strategisk satsning bedöms
likartat.
De sedan tidigare beslutade årliga uppföljningarna bör beskriva de
samlade resurser som har avsatts för det strategiska området, de
huvudsakliga prioriteringar som har gjorts, den verksamhet som
bedrivits och de väsentliga resultat som uppnåtts under året.
Uppföljningen bör utformas så att femårsutvärderingen underlättas.
Syftet med de årliga uppföljningarna är att ge en översiktlig bild av hur
respektive strategisk satsning utvecklas. Redovisningen av de årliga
uppföljningarna ska med ändring av regeringens beslut den 27 november
2008 (N2008/7709/FIN) lämnas senast den 30 mars påföljande år.
Resultatet av utvärderingen ska redovisas till Regeringskansliet
(Jordbruksdepartementet, Miljödepartementet, Näringsdepartementet,
Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 1 maj
2015.
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