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Uppdrag att stödja genomförandet av regeringens
samverkansprogram samt att ge stöd till offentliga aktörers
arbete med regel- och policyutveckling
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att stödja
arbetet med regeringens samverkansprogram under perioden 2019–2022
samt stödja offentliga aktörer i deras arbete med regel- och policyutveckling.
Närmare om uppdraget

Regeringens samverkansprogram syftar till att genom samverkan, inom
utpekade teman, kraftsamla för att finna innovativa lösningar på
gemensamma utmaningar och stärka Sveriges konkurrenskraft. Uppdragets
övergripande syfte är att skapa goda förutsättningar för regeringens
samverkansprogram under perioden 2019–2022 att nå resultat. Vinnova ska,
för att möta samverkansprogrammens målsättningar, arbeta i dialog med
Regeringskansliet (Näringsdepartementet).
Vinnova ska stödja genomförandet av samverkansprogrammen genom att
göra analyser, i vilka bland annat ingår att tillhandahålla kartläggning av
relevanta aktörer i Sverige och omvärlden samt att bistå med systemanalys
kring omställningsbehov. Omvärlds- och systemanalys ska genomföras i
samverkan med relevanta myndigheter och analysnätverk.
Vinnova ska även stödja samverkansprogrammens genomförande och
samverkansgruppernas verksamhet genom att tillhandahålla metoder och
processtöd samt identifiera möjliga synergier mellan programmen. Vinnova
ska även vid behov genomföra kompletterande aktiviteter som exempelvis
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att föra dialog med bredare intressentgrupper av relevans för programmens
teman.
Vidare ska Vinnova tillhandahålla och samverka med befintliga mötesplatser
för berörda myndigheter i syfte att skapa överblick över pågående insatser
som kopplar till samverkansprogrammens teman och prioriteringar. Vinnova
ska även, med de myndigheter som inom ramen för samverkansprogrammen
får egna uppdrag, verka för samordning av insatser och aktiviteter.
Samverkansprogrammens internationella koppling ska stärkas. Vinnova ska
därför bidra till ökad samverkan och deltagande i t.ex. EU-program och till
att lärdomar från policyutvecklingsarbete inom internationella organisationer
som Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD),
EU-kommissionen och World Economic Forum (WEF) integreras i
genomförandet av programmen. Vinnova ska vidare samverka med
regeringens innovations- och forskningsråd i utlandet samt inom ramen för
arbetet i Team Sweden lyfta samverkansprogrammens prioriteringar.
Vinnova ska tillhandahålla stöd till offentliga aktörer, däribland regelgivande
myndigheter, för att stärka deras förmåga att proaktivt arbeta med regel- och
policyutveckling. Syftet är att möta de frågeställningar och behov som kan
uppkomma vid snabb teknologisk förändringstakt, respektive de
omställningsbehov som kan uppkomma för att lösa viktiga
samhällsutmaningar. Vinnova ska i sådana frågor även samverka med
Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) samt med
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).
Med regelgivande myndigheter avses myndigheter som har i uppdrag att
utfärda föreskrifter, allmänna råd, anvisningar eller andra former av
normgivning som är styrande eller vägledande.
Uppdraget slutförs i samband med att samverkansprogrammens avslutas
2022. Vinnova ska årligen rapportera till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) senast den 31 mars. Vinnova ska lämna en
slutredovisning av uppdragets genomförande till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2023. Uppdraget ska finansieras
inom myndighetens befintliga anslagsramar.
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Skälen för regeringens beslut

De fyra samverkansprogrammen för mandatperioden 2019–2022 bygger på
en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.
Samverkansprogrammen tar sin utgångspunkt i Sveriges och svenskt
näringslivs styrkor och områden som bedöms vara av stor betydelse för
framtida tillväxt. De fyra programmen är Näringslivets digitala
strukturomvandling, Hälsa och life science, Näringslivets klimatomställning
samt Kompetensförsörjning och livslångt lärande.
Samverkansprogrammen syftar till att kraftsamla för att möta viktiga
samhällsutmaningar med innovativa lösningar samt stärka Sveriges globala
innovations- och konkurrenskraft. Samverkansprogrammen ska bidra till att
bättre och snabbare möta de omställningar samhället står inför genom
sektorsövergripande samverkansformer. Till varje program knyts en
samverkansgrupp med representanter från näringslivet, arbetsmarknadens
parter, akademin, offentlig sektor och civilsamhället. Grupperna ska
representera hela landet. Samverkansprogrammen har en utmaningsdriven
ansats där Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, med de
tre dimensionerna social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, är centrala i
arbetet.
Regeringens ambition är att Sverige ska bli ledande på ansvarsfull utveckling
och användning av framtidens teknologier. Den snabba teknikutvecklingen
ställer krav på samhällets förmåga att utforma regelverk som tar tillvara
teknikens möjligheter på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Det nationella
innovationsrådet, som leds av statsministern, har vid ett flertal tillfällen
diskuterat vikten av att offentliga aktörer, processer och regelverk bidrar till
att skapa förutsättningar för utveckling av innovativa idéer till gagn för hela
samhället. Rådet har också diskuterat data som en strategisk resurs för
innovation, utvecklad välfärd, konkurrenskraft och ett hållbart samhälle.
Ett sätt att möta de stora samhällsutmaningarna är att dra nytta av den
tekniska utveckling som sker snabbt, med stor kraft och inom många
områden. De flesta sektorer och verksamheter påverkas av denna utveckling;
samhället blir exempelvis alltmer uppkopplat och mängden data som
produceras och som kan nyttiggöras ökar ständigt. Resultatet av
teknikutvecklingen leder bland annat till nya lösningar, arbetssätt och
affärsmodeller, men med utvecklingen följer även nya aspekter att beakta.
Exempelvis utmanar den rådande förändringstakten befintliga processer för
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policyutveckling och spridningen av ny teknik behöver ske på ett tryggt,
säkert och inkluderande sätt.
Uppdraget bygger vidare på erfarenheter från Vinnovas tidigare uppdrag att
bistå regeringens dåvarande samverkansprogram för innovation
(N2016/03122/IF) samt uppdrag att stärka samordningen mellan
myndigheter för en sammanhållen innovationsprocess (N2017/01832/IFK).
På regeringens vägnar

Jennie Nilsson

Fredrik Sandberg

Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM och INRÅD
Utrikesdepartementet/FH och HI
Socialdepartementet/SAM
Finansdepartementet/BA och SFÖ
Utbildningsdepartementet/F, GV och H
Miljödepartementet/KL
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Infrastrukturdepartementet/D, DF, E, TM och US
Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Landstingen
Gotlands kommun
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