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Sammanfattning
Akademiska Hus ser det som angeläget att accelerera arbetet med att tydliggöra
och möta utmaningarna och möjligheterna som är kopplade till målen i Agenda
2030. Vid genomläsning av betänkandet vill vi lyfta följande perspektiv:
Kapitel 8.1 Agenda 2030 i finansieringen av forskning och innovation
Här lyfts behovet av att öka inslaget av utmaningsdriven och tvärdisciplinär
forskning för att möta Agenda 2030 utmaningarna. Som parter i detta arbete
benämns; universitet och högskolor, forskningsfinansiärer och andra relevanta
myndigheter. Här ser vi att även näringslivet har en viktig roll, i synnerhet kopplat
till genomförande och att tillgängliggöra verkliga testbänkar för praktiska
fallstudier och tillämpad forskning.
Kapitel 11 Näringslivets roll i genomförandet
Här ser vi en potential i att mer specifikt lyfta fram ansvaret hos bolagen i den
statliga portföljen som en möjliggörare i utvecklingen till ett hållbart samhälle. De
statliga bolagen har ett uttalat ansvar att agera föredömligt inom hållbarhet
genom dess Ägardirektiv och kan på så sätt vara viktiga föregångare inom vissa
utvecklingsområden. Ett sådant område, som ligger inom Akademiska Hus
kärnverksamhet, är effektivisering av fastigheter och lokaler avseende både
energianvänding och klimatpåverkan, men även kopplat till lokalutnyttjande mm.
Kapitel 15.3 Fördjupad analys om digital plattform
Här lyfter delegationen behovet av ett sammanhållet digitalt tillgängliggörande
av uppföljningen av genomförandet där data och statistik görs åtkomlig för
aktörer som underlag för såväl beslutsfattande som ansvarsutkrävande.
Akademiska Hus vill understryka vikten av att en sådan plattform kommer på
plats så snart som möjligt för att i kontinuitet motivera och engagera både
näringsliv och civilsamhälle till att bidra till måluppfyllnad. En sådan plattform
skulle även leda till hög transparens och ökad medvetenhet om hur
måluppfyllnaden av Agenda 2030 fortlöper.
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