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Inordnande av Statens centrum för arkitektur och
design i Moderna museet (PM)
Statskontoret delar Kulturdepartementets bedömning att det finns administrativa fördelar med att slå ihop två mindre myndigheter till en större myndighet. Kostnaderna för att förvalta verksamheten borde totalt sett minska
när två myndigheter blir en. Det förutsätter emellertid att de administrativa
resurser som frigörs genom sammanslagningen av Moderna museet och
Arkdes överförs till andra delar av verksamheten. Vidare att Moderna
museet kan avveckla lokaler eller täcka kostnaderna för de överflödiga
kontorsytor som förslaget kan komma att resultera i.
Frågan om en mötesplats för arkitektur, form och design kan, enligt Kulturdepartementet, komma att omprövas när de två pågående museiutredningarna lämnat sina förslag senare i år. Statskontoret ser en risk för att det arbete
som initieras genom de förslag som här lämnas kan komma att hamna fel
givet de förslag som museiutredningarna kommer att lämna. Följden kan bli
att den organisationsförändring som här föreslås kommer att innebära onödiga kostnader.
Kulturdepartementet ger inga förklaringar till varför ett samarbete hittills
har varit svårt att få till stånd mellan Moderna museet och Arkdes, vilket är
det huvudsakliga motivet till organisationsförändringen. Det förslag som
lämnas i promemorian kan ses som en naturlig utveckling med tanke på att
myndigheterna i dag är samlokaliserade och att de haft ett uppdrag om samarbete under en längre tid. I promemorian beskrivs också att samarbetet
tycks ha tagit fart under det senaste året. Promemorian saknar dock en
analys om varför det har varit svårt att få till stånd ett samarbete mellan
myndigheterna eller vad som är drivkrafterna bakom den ökade samverkan
som nu tycks äga rum. Utan denna analys är det inte möjligt för Statskontoret att bedöma om de föreslagna åtgärderna är tillräckliga eller ens av rätt
slag för att komma åt problemet med bristen på samverkan.
En möjlig förklaring som Kulturdepartementet för fram för att Arkdes inte
har lyckats fullfölja sin uppgift att fungera som mötesplats för arkitektur,
form och design är att Arkdes är en förhållandevis liten och sårbar organisation. Statskontoret saknar en analys kring vilka andra faktorer som skulle
kunna förklara Arkdes svårigheter att fullfölja sitt uppdrag.
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Kulturdepartementet gör inga försök att beräkna de ekonomiska konsekvenserna av förslaget. Inte heller redovisas uppgifter som skulle kunna ligga till
grund för ett resonemang om de ekonomiska konsekvenserna av förslaget.
Kulturdepartementet föreslår att Arkdes och Moderna museet får i uppdrag
dels att förbereda för en avveckling av Arkdes till 30 september 2015, dels
att förbereda inordnande av Arkdes verksamhet i Moderna museet till 1
oktober 2015. Statskontoret anser att tidsramarna förefaller snävt tilltagna,
inte minst med tanke på att arbetet delvis kommer att bedrivas under sommarmånaderna. Det kan dessutom finnas praktiska skäl för att låta
förändringarna träda i kraft i samband med årsskiftet.

Generaldirektör Ingvar Mattson har beslutat i detta ärende. Utredningschef
Marie Uhrwing och utredare Rebecca Hort, föredragande, var närvarande vid
den slutliga handläggningen.
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