REMISSVAR

1 (2)

DATUM

DIARIENR

2014-04-10

2014/32-4

ERT DATUM

ER BETECKNING

2014-02-06

U2013/7748/F
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Starka tillsammans (SOU 2013:87)
Utredningen föreslår en nationell samverkansstruktur mellan en ny nämndmyndighet och sex regionala stödfunktioner för att stödja den kliniska forskningen. Regeringen planerar redan för en långsiktig statlig finansiering som
successivt ska trappas upp till 50 miljoner kronor per år. Utredningen har
genomförts på mycket kort tid och förslagen kan ses som en ram för fortsatta insatser för samordning. Statskontorets synpunkter rör framför allt
utredningens förslag att inrätta en ny myndighet.

Valet att inrätta en ny myndighet
Statskontoret anser inte att en nämndmyndighet är den lämpligaste organisatoriska formen för de arbetsuppgifter som föreslås. Regeringen uttryckte i
den förvaltningspolitiska propositionen 2010 att nämndmyndighetsformen
bör användas sparsamt (prop. 2009/10:175, sid. 110). En förutsättning för
myndighetsformen är att ett kollektivt beslutsfattande är nödvändigt i verksamheten. Den nya nämndmyndighetens uppdrag beskrivs dock som en
samordnande funktion karaktäriserat av ett löpande utvecklingsarbete. I den
föreslagna myndighetens uppgifter förefaller det inte ligga något behov av
kollektivt beslutsfattande, utan snarare ett behov av brett inflytande och
insyn som skulle kunna hanteras på ett annat sätt än genom en nämndmyndighet.
Statskontoret vill även poängtera att det finns risker med nämndmyndigheter. De är ofta små och därmed sårbara. Dessutom kan det uppstå problem
i relationen mellan nämnden och värdmyndigheten (se Myndigheternas
ledningsformer – en kartläggning och analys, Statskontoret 2014:4).
Utredningen påtalar att det vid sidan av initiativet till en ny nämndmyndighet finns och planeras delvis likartade strukturer för samverkan på regional
och nationell nivå. För att skapa tydlighet och enkelhet för berörda aktörer
så skulle utredningen gärna se någon form av gemensam organisation
mellan den nu föreslagna samordningsstrukturen och andra statliga stödfunktioner som exempelvis kvalitetsregister och biobanker. Det har dock
inte legat i utredningens mandat att föreslå något sådant. Om regeringen vill
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ta initiativ till en ökad samordning i framtiden vill Statskontoret påpeka att
man med inrättandet av en ny myndighet låser sig vid en viss organisatorisk
lösning under en längre tid. Det kan försvåra skapandet av en gemensam
organisation för de olika stödinsatserna.
Statskontoret anser att de föreslagna arbetsuppgifterna skulle kunna hanteras
bättre genom att ge ett uppdrag till en redan existerande myndighet, exempelvis Vetenskapsrådet. En samordning kan sannolikt göras effektivare och
komma igång snabbare om en existerande myndighet får i uppdrag att förhandla och teckna avtal med regionala noder. Det skapas även en flexibilitet
till dess regeringen tagit ställning till om den vill ta initiativ till en gemensam organisation mellan de olika stödstrukturerna. Statskontoret bedömer
även att det finns goda möjligheter att uppnå ett brett inflytande och insyn
genom exempelvis ett särskilt råd inom en existerande myndighet.

Strålskyddskommittéen
Utredningen föreslår att en ny nationell strålskyddskommitté inrättas vid
Läkemedelsverket. Statskontoret har inga synpunkter i sak, men vill påpeka
vikten av att ett sådant särskilt beslutsorgan regleras tydligt i myndighetens
instruktion (se Statskontoret 2014:4).

Generaldirektör Yvonne Gustafsson har beslutat i detta ärende. Utredningschef Marie Uhrwing och Matilda Jansson, föredragande, var närvarande vid
den slutliga handläggningen.
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