Datum

Diarienummer

2016-03-14

1.1.3-2015-6806
Ert diarienummer

Ku2015/02481/KL
Handläggare

Jan Kaila

Remissyttrande
Betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad Livsmiljöen ny politik för arkitektur, form och design
Vetenskapsrådet har granskat utredarens förslag främst utifrån
myndighetens uppdrag att ge stöd till grundläggande forskning av högsta
vetenskapliga/konstnärliga kvalitet inom samtliga forskningsområden.
Vetenskapsrådet yttrar sig i följande endast kring frågor som lyfts fram i
kapitlet 10.9.3 (Forskningsutlysning i hållbart samhällsbyggande).

Forskningsutlysning i hållbart samhällsbyggande
Utredaren föreslår att en utlysning för området hållbart
samhällsbyggande görs genom Vetenskapsrådet parallellt med Formas
utifrån perspektivet gestaltad livsmiljö.
Utredaren anser att genom att de båda myndigheterna (Vetenskapsrådet
och Formas) är delaktiga i utlysningen möjliggörs en medverkan av
såväl den vetenskapliga som den konstnärliga forskningen.
Konstnärlig forskning representerar ett fakultetsområde, som samlat är
en relativt ny medlem i den akademiska forskningsfamiljen - även om
utvecklingsarbete inom de konstnärliga områdena har en lika lång
historia som konsterna själva.
För att etablera och fördjupa grunderna för den konstnärliga forskningen
som ett fakultetsområde bland andra är det avgörande att det, förutom
universitetens och högskolornas fakultetsmedel, finns medel tillgängliga
att söka för grundforskning. Vetenskapsrådet har här genom sin
kommitté för konstnärlig forskning ett särskilt ansvar. Riktade
utlysningar i samverkan mellan Vetenskapsrådet och Formas,
som utredningen föreslår, är problematiskt då detta innebär att medel
avsedda för grundforskning används för mer tillämpad och s.k.
behovsmotiverad forskning.
Med denna bakgrund, är Vetenskapsrådet tveksam till utredarens förslag,
förutsatt att inte nya ekonomiska medel avsätts för denna satsning.
Om den föreslagna gemensamma utlysningen skulle beslutas är det
väsentligt att nya ekonomiska medel avsätts från regeringen för detta
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ändamål för att på så sätt stärka Vetenskapsrådets finansiering för
konstnärlig forskning och för det administrativa arbete som är förknippat
med en gemensam satsning.

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektören Ann Fust i närvaro
av chefsjuristen Anna Hörnlund och enhetschef Jan Bolin, föredragande.

Ann Fust
Stf Generaldirektör

Jan Bolin
Enhetschef
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