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Utredning och samlad redovisning av
transportmyndigheternas forsknings- och
innovationsverksamhet
Remissen till Statskontoret omfattar rapporten Utredning och samlad
redovisning av transportmyndigheternas forsknings- och innovationsverksamhet (Trafikverket rapport: 2013:101). Rapporten är en redovisning
av ett regeringsuppdrag som har genomförts i samarbete mellan Trafikverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.
Statskontoret fick den 8 mars 2012 i uppdrag av regeringen att översiktligt
analysera forskningen inom transportsektorn. Uppdraget redovisades den 31
oktober 2012 i rapporten Forskning med fokus på transporter – en väg till
måluppfyllelse? (Statskontoret 2012:31). I rapporten pekar Statskontoret
bland annat på behovet av att förbättra samverkan mellan myndigheter med
ansvar inom transportsektorn som finansierar, bedriver och implementerar
forskningsresultat.
I Trafikverkets rapport berörs bland annat hur transportmyndigheternas
samverkan i FOI-frågor kan förbättras. Statskontoret ställer sig positivt till
myndigheternas ambitioner om en ökad samverkan där det ingår att inrätta
ett gemensamt FOI-råd. Statskontoret är också positivt till att myndigheterna avser att fortsätta samverka inom ramen för etablerade forum på området
såsom TRANSAM. Förslaget ligger i linje med det som Statskontoret föreslog i sin utredning. Statskontoret menar dock att det finns utrymme för att
ytterligare stärka samverkan i FOI-frågor mellan transportmyndigheterna,
exempelvis genom att se över arbetsformerna och mandatet för samverkan.
Inget av de forum för samverkan som finns i dag har ett tydligt mandat från
regeringen. Om samverkan mellan myndigheterna ska fungera på lång sikt
och, som myndigheterna föreslår, utgå från en gemensam bild av behoven
av FOI på transportområdet menar Statskontoret att det behövs någon form
av uppdrag eller direktiv från regeringen till de berörda myndigheterna vad
gäller formerna för samverkan.
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Myndigheterna har en ambition att resultaten av FOI på transportområdet
ska användas mer effektivt, det vill säga komma till användning i utvecklingen av transportsektorn. Statskontoret ser positivt på denna ambition. I
likhet med vad Statskontoret framförde i sin rapport 2012 menar vi att det är
viktigt att regeringen tydliggör sin ambition om hur resultaten av FOI ska
användas som en del i att följa måluppfyllelsen på transportområdet och
utvecklingen av transportsektorn.

Generaldirektör Yvonne Gustafsson har beslutat i detta ärende. T.f.
utredningschef Annika Gustafsson och utredare Susanne Johansson,
föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen.
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