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Kulturrådets yttrande över Analyser och
utvärderingar för effektiv styrningj SOL) 2018:79

(Fi2018/03478/SFÖ)

Kulturrådet avger härmed yttrande över de förslag i betänkandet Analyser och
utvärderingar för effektiv styrning, SOU 2018:79 som berör Kulturrådets verksamhet.

Kulturrådet har tagit del av förslaget. Utredningen fastslår att regeringen behöver lägga
fast en strategi där den anger vilka analys- och utredningsresurser som regeringen
behöver. Strategin innehåller två delar; den första delen beskriver regeringens behov av
analys- och utvärderingsresurser, myndigheternas uppgifter och samspelet mellan
myndigheterna och regeringen. Den andra delen föreslår en ny myndighetsstruktur för
analys- och utvärderingsmyndigheterna.

Kulturrådet kommer huvudsakligen att kommentera strategins första del.

Kulturrådet är positiv till utredningens föreslag till en samlad strategi för att tillgodose
regeringens behov av analys- och utvärderingsresurser samt att stärka
Regeringskansliets förmåga att efterfréga analyser och utvärderingar.

7. 1. 2 Reglera analys- och utvärder-ingsmyndigheternas uppdrag och
roLL

Kulturrådet ser positivt pé utredningens förslag att analys- och utredningsmyndigheternas
uppdrag ska ses i relation till vilken roll andra aktörer har när det gäller att förse
regeringen med information. Statens kulturråd har till uppgift att, med utgångspunkt i de
nationella kulturpolitiska målen, verka för kulturens utveckling och tillgänglighet genom att
fördela och följa upp statliga bidrag och genom andra främjande åtgärder. Kulturrådet har
stor sakkunskap och egna utredarresurser som följer upp och analyserar bidragsgivning
och främjande verksamhet inom kulturområdet. Vi menar därför att det är positivt att
förslaget lyfter att analyser och utvärderingar som behövs för att utveckla operativa
verksamheter hos myndigheter bör tas fram i nära samverkan med berörda
verksamheter.

7. 3. 1 Större reformer och investeringar ska utvärderas

Kulturrådet ser positivt på utredningens förslag att regeringen tar ett principbeslut om att
det är större reformer och investeringar som ska utvärderas. Vi vill därför också lyfta att
nya reformer och satsningar bör utformas så att de är möjliga att utvärdera.
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7. 3. 2 Renodiade uppgifter för analys- och
utvärderingsmyndigheterna

Kulturrådet anser, liksom utredningen, att det finns ett behov av att tydliggöra analys- och
utvärderingsmyndigheternas uppgifter. Vi vill särskilt betona att analys- och
utvärderingsmyndigheterna inte bör ha främjandeuppdrag eftersom de inte kan ha djupa
sakkunskaper inom hela sitt utvärderingsområde. Kulturrådet vill även här lyfta behovet
av nära samverkan med genomförandemyndigheter.

7. 3. 3 Utvecklade analyser och utvärderingar om sektorerna vart
fjärde år

Kulturrådet ställer sig positivt till utredningens förslag om sektorsvisa analyser och
utvärderingar vart fjärde år men vill lyfta att detta kräver dialog och kunskapsutbyte med
den genomförandemyndighet där sakkunskapen finns. Detta blir särskilt viktigt i en möjlig
framtida sammanslagen myndighet med sektorsövergripande uppdrag.

7. 3. 4 Statskontoret ska ha i uppgift att göra anaLyser och
utvärderingar med fokus på kostnadseffektivitet

Kulturrådet ser positivt på att Statskontorets förhållande till analys- och
utredningsmyndigheterna tydliggörs. Vi menar dock att det inom kulturområdet kan finnas
utmaningar med att utvärdera med fokus på kostnadseffektivitet, l detta sammanhang
behövs en nära relation till berörd analysmyndighet redan i den föreslagna
metodutvecklingen.

7. 4 Ny mynd-ighetsstruktur

När det gäller strategins andra del avseende ny myndighetsstruktur delar Kulturrådet
utredningens uppfattning om att en samordning av analys- och utredningsverksamhet
skulle kunna skapa bättre förutsättningar för en enhetlig styrning och skapa synergier för
ökad kvalitet i verksamheterna.

Kulturrådet ser dock med viss oro på förslaget att kultur ska ingå inom tillväxt- och
samhällsbyggnadsanalysområdet. Nyttoperspektivet på kultur kan riskera att få ett för
stort utrymme vilket kan påverka synen pé armlängds avstånd, kulturens egenvärde och
konstens frihet. Det är därför av stor vikt att en sammanslagen sektorsövergripande
myndighet har förståelse för de mål och uppdrag som präglar kulturpolitiken.

Vi ser också risker i att ett budgetmässigt sett relativt litet politikområde i förlängningen
kan få minskat utrymme och mindre resurser inom en myndighet med ett så brett
uppdrag som skisseras i förslaget. Det skulle kunna resultera i en försvagning av
utvärderingsarbetet inom kulturområdet och det underlag regeringen får för sin politik.

Indelningen av de politikområden som föreslås inge i de tre sammanslagna
myndigheterna bör därför diskuteras ytterligare, liksom antalet sammanslagna
myndigheter.
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Yttrandet har beslutats av ställföreträdande generaldirektör Veronica Lamppa Lönnbro
efter föredragning av jurist Greta von Rosen Stövind. l ärendets beredning har även
enhetschef Magnus Boström, vikarierande enhetschef Heli Hirsch, utredare Ingrid Skåre
och utredare Martin Rickardsson deltagit.
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