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Remissyttrande
Digitaliseringens transformerande kraft
vagval for framtiden (SOU 2015:91)
Vetenskapsradet har granskat utredningens forslag framst utifran sitt
uppdrag att ge stod till grundlaggande forskning av hogsta vetenskapliga
kvalitet inom samtliga vetenskapsomraden.

Digitaliseringens transformerande kraft
Vetenskapsradet instammer i att Sverige skyndsamt maste gora
strategiska vagval f6r att sakerstalla en framgangsrik digital
transformation, vilket inte minst for offentlig verksamhet kraver ett
helhetsgrepp och en langsiktighet, bade i samverkan och i prioriteringar.
V etenskapsradet delar uppfattningen att offentlig verksamhet maste vara
proaktivt for att forverkliga digitaliseringens mojligheter i Sverige. Vi
ser samtidigt en risk i att incitamenten for verksamhetsforandring i
offentlig verksamhet annu iir for svaga fOr att vara den drivande kraft
och det kontinuerliga stod for digitalisering som kravs, Att vanda om
perspektivet fOr makt, ansvar, prioriteringar och verksamhet, kraver
sarskilt kraftfulla insatser inom offentlig verksamhet.
For en effektiv digital transformation anser vi att det kravs tydliga
prioriteringar i uppdragen till offeniliga verksamheter,

Bedomningar och forslag
V etenskapsradet stodjer utredningens val av strategiska omraden som
bor beaktas i den framtida digitaliseringspolitiken. Vi framhaller sarskilt
vikten av ett kompetent och proaktivt ledarskap
alla nivaer i offentlig
verksamhet.

pa

V etenskapsradet anser vidare att det finns ett behov av samverkan pa
nationell niva mellan forskningsfinansiarer, forskningsutforare och
aktorer inom naringsliv, ovrig offentlig verksamhet och civilsamhalle,
f6r att oka genomslaget och nyttan av digitaliseringen.
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4.3 Kontinuerligt statligt engagemang f"or att framja digitaliseringen
i samhallet

Vetenskapsradet instammer i forslaget att de nationella insatsema f6r att
friimja anvandningen av digitaliseringens mojligheter behaver innefatta
systematisk kunskapsuppbyggnad och stod fOr offentlig verksamhets
utvecklingsarbete. Vi ser en risk i att enskilda verksamheters egna
initiativ till digital transformation kan komma att bromsas i vantan pa en
utredning for att ta fram ett forslag f6r organisering av det kontinuerliga
statliga engagemanget.
Vi stodjer regeringens forslag att ge SCB i uppdrag att lamna forslag till
hur officiell statistik bor utvecklas f6r att battre fanga effekter av
digitaliseringen.
4.4 Regelverk som fungerar i och f"or den digitala omstallningen
Vetenskapsradet stodjer forslaget att tillsatta en utredning for att
kartlagga digitaliseringsforsvarande lagstiftning i samhallet.
4.5 Kompetens for det digitala samhallet
Vetenskapsradet stodjer utredningens forslag att regeringen bor ansla
medel fOr att genomfora ett program f6r ett digitalt kompetenslyft hos
chefer och ledare i kommuner, men anser att det ar angelaget att en
sadan satsning riktas mot ledare i hela den offentliga verksamheten f6r
att skapa incitament f6r att vara proaktiv och ledande fOr digitaliseringen
i Sverige.
Vetenskapsradet ser behov av ett motsvarande uppdrag liknande
Tillviixtverkets uppdrag att inratta ett program for att framja
naringslivets digitalisering, for att framja den offentliga verksamhetens
digitalisering.
4.6 Infrastruktur for att framja digitaliseringen
Vetenskapsradet instammer i att it-infrastruktur och bredband har en
avgorande betydelse for att gora det mojligt att erbjuda digitala tjanster
som motsvarar forvantan hos anvandare.
Vetenskapsradet ser stora behov av och mojligheter med att samordna
digitala tjanster fOr att effektivare nyttja befintliga resurser mellan
grupper av myndigheter med gemensamma behov, inom sektorer eller
inom hela staten. Tydligare direktiv fran regeringen rorande samverkan
skulle framja digital samverkan inom staten.
4.7 Datadriven innovation f"Or tillviixt och vilfird
Vetenskapsradet delar utredningens uppfattning att datadriven
innovation kan bidra till att effektivisera offentlig f6rvaltning och
utforma battre offentliga tjanster.
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'V'etenskapsradet
Vetenskapsradet ser positivt pa forslaget att ta fram en nationell strategi
ror datadriven innovation. Vi anser att det ar sarskilt viktigt med
gemensamma specifikationer (standarder och praxis) for att framja
innovation baserat pa oppna data - bade stora och sma.
Vetenskapsradet vill ocksa betona vikten av att anvanda forskningsdata
for datadriven innovation. Att forbattra mojlighetema for
forskningsutforare att oppet publicera forskningsresultat utan tekniska
och ekonomiska hinder, ar essentiellt ror att mojliggora datadriven
innovation och forskning som bidrar till samhallets utveckling. Av
sarskild vikt ar att man tar i beaktande behov av storskaliga datamangder
och de kostnader de kraver,
Vi stodjer ocksa forslaget att inratta ett nationellt kompetenscenter kring
metoder ror insamling, analys och nyttiggorande av stora datamangder,
4.8 Siikerhet och integriteti en digital virld
Vetenskapsradet delar utredningens uppfattning om att sakerhet och
integritet bor vara ett Iangsiktigt strategiskt omrade. Lagstiftning bor
stodja digitaliseringen utan att sakerhet och integritet gar forlorade.
4.9 Rekommendationer
- upphandlingfor innovation och
digitalisering
Vetenskapsradet framhaller vikten av digitaliseringsframjande
upphandling ror att stodja behov av snabb och effektiv transformation.
Vi ser en viss risk i att krav pa samverkan mellan upphandlande kunder
kan minska flexibilitet.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektoren Sven Stafstrom i
narvaro av f6rvaltningschefen Ann Fust, chefsjuristen Anna Homlund.
F oredragande var enhetschef Kristina Sundbaum. I iirendets
handlaggning har ocksa Carin Carltoft, digital strateg, deltagit.
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