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Remissyttrande
Betänkande från 2014 års demokratiutredning (SOU
2016:5): "Låt fler forma framtiden!"

Vetenskapsrådet har granskat utredningens förslag främst utifrån sitt
uppdrag att ge stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga
kvalitet inom samtliga vetenskapsområden.
Vetenskapsrådet har med den utgångspunkten valt att ge synpunkter på
utredningens förslag att tillsätta en maktutredning. Mot bakgrund av de
omfattande samhällsförändringar som skett sedan millenniumskiftet ser
utredningen ett behov av en ny maktutredning vilken ska utformas som
ett mer omfattande forskningsuppdrag, med anslag att fördela till olika
forskningsrapporter. Vetenskapsrådet har inga synpunkter på att en
maktutredning tillsätts, men ställer sig tveksamt till att den föreslagna
kommittén ska få i uppdrag att fördela forskningsmedel. Enligt
Vetenskapsrådet är det viktigt att fördelning av forskningsmedel sker
genom en välförankrad process som garanterar att bedömningen görs på
basis av tydliga kvalitetskriterier och i konkurrens, i syfte att finansiera
forskning av hög vetenskaplig kvalitet. Inom de statliga forskningsråden
finns redan etablerade och kvalitetssäkrade processer för fördelning av
forskningsmedel. I den mån det är ett forskningsprogram, snarare än en
utredning, som föreslås vill Vetenskapsrådet också hänvisa till den
modell för nationella forskningsprogram som de statliga forskningsråden
föreslagit i ett gemensamt inspel till forskningspropositionen (se
Forskningskvalitet för framtiden, U2015/1362/F).
Vetenskapsrådet vill även betona att tillsättande av en maktutredning inte
bör göras på bekostnad av den samhällsvetenskaplig grundforskning som
idag finansieras av statliga medel.
Vetenskapsrådet stödjer i övrigt utredningens förslag att utveckla digitala
verktyg för deltagande och e-förvaltning, inklusive digitaliserat
remissförfarande.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Sven Stafström i
närvaro av förvaltningschef Ann Fust och chefsjurist Anna Hörnlund.
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Vetenskapsrådet
Föredragande var enhetschef Lucas Pettersson. I ärendets handläggning
har också Kerstin Sahlin, huvudsekreterare för humaniora och
samhällsvetenskap, deltagit.
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