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FörordSOU 1998: 108

Förord

chefen för Jordbruks-november 1997Regeringen bemyndigade den 13
uppgift utredautredare medtillkalla särskilddepartemenet attatt en

ochkvalificerad utredningsverksamhetvilka former behovetunder av
samhällsekonomisk inriktninglångsiktiga första handanalyser med i

området tillgodoses.jordbrukspolitiska bäst kandetinom
förordnade den 30 januariJordbruksdepartementetChefen för

till särskild utredare. Till sak-Inga-Britt JohanssonRiksdagsledamot
Mikaelförordnades den 18 februari utredarei utredningenkunniga

Konsumentråd och RabinowiczSveriges docent EwaKullberg
dag departementssekreteramaTill förordnadesSJ FR. experter samma

Charlotte NilenheimJordbruksdepartementet,Thomas Küchen
Stenström Närings- och handels-och LarsInrikesdepartementet

vid NaturvårdsverketAvdelningsdirektör Bengtdepartementet.
utredningen. förordna-arbetat inom Till sekreterareRundkvist har även
Fahlbeck.januari lektor Erik Till biträdande sekreteraredes den 30

Filippanutritionistden 23 Haartman.förordnades mars von
beslutade regeringen utredningen förlängd tid för6 aprilDen att ge

så utredaren skall redovisa sitt uppdragredovisning uppdraget, attav
augusti 1998.den 31senast

tidsramenbakgrund den och problem medMot snäva antagnaav
juli månad samrådremissbehandling under valde utredaren, ieventuell

chefen för Jordbruksdepartementet, organisera utredningenmed att
förslag skullesådant utredarensseminariumsätt öppet överett att ett

seminariumden redovisade utredaren15 juni. Inför detta ettarrangeras
samtliga Jordbruks-fullständigt förslag Utöveruppdraget.

departementets inbjöds ytterligare tjugotalordinarie remissinstanser ett
två.angivna bilaga Tillintressenter samtliga inbjudna finns i

två.seminariet förteckning i bilagaanslöt sig 31 Isepersoner
anslutning till seminariet inkom utredningen 18 skriftliga yttrandentill

två.förteckning bilaga upprättade dessutomi Utredningense en
hemsida lades information utredningensInternet, medutsom om
arbetssätt och delarmötesdagar, deltagarna, ochmötes-av

till utredningstext införreseanteckningar slutligen hela förslagetsamt
det seminariet. Samtliga inbjudna erhöll information dennaöppna om
hemsida. Sidan hade under utredningen hundra besök.ett par
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hemsida. Sidan hade under utredningen hundra besök.ett par
syfteI dra lärdom hur andra länder organiserat motsvarandeatt av

verksamhet genomfördes studieresa. Jordbruksekonomiska forsk-en
ningsinstitut i Danmark och Nederländerna, den europeiska paraply-
organisationen för konsumenterna, BEUC och EG-kommissionens GD
VI Ol besöktes. Kontakter med motsvarande institut i Finlandäventogs

frånoch information hämtades institutet i Norge.
Utredningen fick hjälp Statskontoret med sammanställningav en

hur samhällsekonomisk analys- och utredningsverksamhetöver är
organiserad inom Regeringskansliet och statliga verk och myndigheter
arbetet sinredovisas i helhet i bilaga tre.

Stockholm i augusti 1998

Inga-Britt Johansson

/Erik Fahlbeck
Filippa Haartmanvon
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Sammanfattning

Regeringskansliet sedan Sveriges inträde i EU upplevt allthar störreett
inomsamhällsekonomiska analyser och studier aspekterbehov avav

frågorområde. berörs idagjordbrukspolitikens En rad prioriterade av
jordbrukspolitiken, frågor.miljö- och djuretiskaolika konsument-,t.ex.

sarnhälls-lämna förslag hurUtredningens uppdrag är ettatt
och utredningsverksamhet inom jord-ekonomiskt orienterad analys-

område bäst organiseras i Sverige.brukspolitikens
uppläggningen utredningen.kapitel redovisasI ett av

frågeställningartvå utredningen aktuella ochdiskuteras förkapitelI
frågeställningar identifierasdeUtöver nämntsavnämare. som ovan en

med direkt anknytning till jordbruketområden intresserad samt enav
politikområden.till angränsandekopplingarmängd

genomgång utrednings- ochkapitlet dentredjeI överpresenteras en
jordbrukspolitikens område närvarandeföranalysverksamhet inom som

Verksamhet bedrivs idag främst inomSverige.bedrivs i
Jordbruksverk Sveriges Lantbruks-Regeringskansliet, Statens SJV,

Livsmedelsekonomiska Samarbetsnärnnden LESSLU,universitet
konsulter. Den långsiktiga, utredandeindividuellahos typsamt av

vidstudier i direktiven dock,orienteradeakademiskt ärsom anges
organisationer, mycket ovanliga idag.nämndasamtliga

erfarenheter samhällsekonomisktkapitletfjärdeI det presenteras av
utredningsverksamhet inom Regeringskansliet erfaren-orienterad samt

ochjordbruksekonomiska forsknings-från någraheter andra länders
utredningsinstitut.

räkningutredningensförStatskontoret gjortI rapport pre-en som
utrednings-samhällsekonomisk analys- ochorganiseringensenteras av
det mycketStatskontoretinom Regeringskansliet. Enligtkompetens är

lämpligvadsvårt några generelladra slutsatser över äratt ensom
bilagai tre.Organisationsform Statskontorets presenterastext

för denmöjligheterErfarenheterna visar antal typstortett av
vadMöjligen kanutredningen gäller.verksamhet säga att sommansom

till del varierarOrganisationsformväl fungerande storanges vara en
Tydligt dockbl.a. kombinationenoch bero är attpersoner.avsynes

inom Regerings-utredningsverksamhetsamhällsekonomisk analys- och
erfarenhet tyckstämligen ofta omorganiseras. Enkansliet varaannan
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kansliet tämligen ofta omorganiseras. En erfarenhet tycksannan vara
det krävs sju till tio för uppnå den kritiskaatt attpersoner massa,

förmågakontinuitet och långsiktigvärnaatt om resurser som mer
analys- och utredningsverksamhet kräver.

Om valet Organisationsform för samhällsekonomisk analysverk-av
samhet varierar inom Regeringskansliet homogeniteten destoär större

det gäller organisationen jordbruksekonornisktnär inriktadav
våraforsknings- och utredningsverksamhet inom grannländer.

Såväl Norge, Finland och Danmark flertal andra mindre EU-ettsom
medlemmar har alla valt organisera den verksamhet iatt typen av
fristående statligt finansierade forsknings- och utredningsinstitut.
Dylika institut i allmänhet för respektive lands jordbruks-ansvarar
ekonomiska bokföringsstatistik, sysslar med tillämpad forskning,
använder sig ekonomiska modeller fram icke obetydligsamt tarav en
mängd beslutsunderlag för respektive lands jordbruksdepartement.

I utredningens femte kapitel diskuteras antal aspekterett av
betydelse för valet Organisationsform det gäller samhälls-närav
ekonomiskt analysarbete inom område.jordbrukspolitikens Olika
frågeställningar, kompetens, databehov, självständighet och
utvecklingsmöjligheter diskuteras.

gårdet sjätte kapitlet utredningen igenomI antal organisations-ett
möjligheter. De alternativ avdelning direkt underärpresenterassom en
regeringen, avdelning inom SJV, verksamhet organiserad inomen en

friståendeSLU, utveckling LES institut. För- ochsamt etten av
nackdelar respektivemed alternativ diskuteras.

kapitel sju utredningen sitt förslag.I Utredningenpresenterar
föreslår fristående institut med för samhällsekonomiskaatt ett ansvar

utredningar inom jordbrukspolitikens områdeanalyser och bildas.
föreslårUtredningen vidare institutets grundverksamhet finansierasatt

föreslårmed statliga medel. Utredningen LES läggs och LESatt attner
fårstatistikansvar flyttas till SJV därutöver för delsom ansvar en av

den utredningsverksamhet LES bedrivit. Utredningen attsom menar
rimligt besparingskrav pådet lägga SJV motsvarande deär att ett

uppstår.samordningsvinster därvid Utredningen föreslår vidare attsom
det institutet delar LES för utredningar inomövertarnya av ansvar

område,jordbrukspolitikens de besparingar i ochgörssamt att som
med nedläggningen LES används för finansiera institutet. Utöverattav

verksamhet gåranslaget till LES utredningen detatt attmenar spara
betydande strukturstatistiken,belopp dra all denatt nyttagenom av
information lantbrukarna lämnar i samband med ansökningarsom om
olika jordbruksstöd. Utredningen det möjligt realisera dessaattanser

år.besparingar inom ett par
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Regeringskansliet underUtredningen föreslår därför ettatt
inom främstatillfälliga medeluppbyggnadsskede år använderettav par

jordbruksområdet institutet.det Närför finansieraatt nya
realiserade kommerbesparingarna strukturstatistiken välinom är

frånmiljoner kronor LESinstitutets finansiering kunna fyrautgöras av
från inbesparingar inomtidigare ramanslag, till fem miljoner kronortre

frånfinansiering exempelvisjordbrukets strukturstatistik externsamt
forskningsråd, finansiärer ellerlivsmedelsnäringen, internationella

tillfälliga utredningsuppdrag.
påmeningsfull omfattningUtredningen minstaatt enmenar en

analysverksamhet inom jordbruks-samhällsekonomisk utrednings- och
helårsarbeten.område cirka tiolivsmedelspolitikensoch motsvaras av

frånerfarenheter andra organisationerochEnligt Statskontorets rapport
åstadkommamed tio förförefaller det nödvändigt närmare attpersoner

ochkrävs för grundläggandekritiskaden avanceratmermassa som
föreslår verksam-utredningsarbete. Utredningen vidareanalys- och att

bedrivs lägga uppdrag ochbetydande delheten till att utgenomen
nationell och internationell kompetens.tillfälligt anställa

vidare det föreslagna institutet skall haUtredningen att somanser
besluts-med samhällsekonomisk framansvarsområde att ansats taen

livsmedelspolitikens område. Verksam-jordbruks- ochinomunderlag
såså flexibel betjänaorganiserad och den kanskallheten ettattvara

olika intressen.medantal avnämarestort
föreslår verksamheten i första hand skall kon-Utredningen att

konsekvensutredningar bakomliggandeoch studierkring övercentreras
livsmedelspolitiska området. hainom det Arbetet börorsakssamband

där ambitionen i hög utsträckning börakademisk attansats varaen
underbyggda resultat hanterbaravetenskapligt i för avnämamaomsätta

ekonomiskaUtredningen uppbyggandetbeslutsunderlag. attmenar av
dylik verksamhet.modeller kommer ha betydelse förstor en

tillviktigt hänsynUtredningen vidare det är attattmenar
utgångspunkt för deningår naturligkonsumentperspektivet som en

verksamhet föreslås.som
i formfristående institutet organiserasUtredningen föreslår detatt

verksamhetsledare ochmyndighet, regeringen attatt utserav en
frånrepresentation bl.a. forskar-regeringen styrelse medutser en

föreslårUtredningennäringenvärlden, och konsumenterna.staten,
rådvetenskapligtvidare till verksamhetendet kopplas ettatt vars

frågeställ-och med aktuellasammansättning kan variera tidenöver
till Uppsala.föreslår verksamheten förläggsningar. Utredningen att
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Inledning

samhället.betydelse förjordbruksproduktion harLivsmedel och stor
livsmiljösåväl vårt kulturarv och denviktig delJordbruket utgör aven

kretsloppsbaseratekologiskt ochframtidaivistas ett mersom
livsmedelskvalitet har underLivsmedelssäkerhet ochsamhälle. senare

livsmedelsproduktionenharmånga Historisktmänniskor.år engagerat
ofta haftStatsmakten harbetydelse.politiskvaritjordbruketoch storav

område.inom dettaambitionerhöga
hushållens20livsmedlenFortfarande närmareutgör procent av
och olikalivsmedelskvalitetmedvetenhetMänniskorskostnader. om

år alltlivsmedel har under röntproduktionenaspekter senareav
livsmedels-ochsin jordbruks-har iRegeringenintresse. senastestörre

målet livsmedels-fastslagit142,1997/98:proposition,ekonomiska att
efterfrågan.konsumenternasskallproduktionen styras av

människors hälsa,betydelse förlivsmedlensMedvetenheten om
påverkan vicemiljön ochlivsmedelsproduktionensliksom versa

stadigt.ökar
jordbruks-inomintern avreglering1990beslutRiksdagens om

frånpåtagligt avvikapolitiken komden svenskainnebarområdet attatt
fleraInnebörden beslutetEG.då inomfördesden attvaravsom

jordbruksproduktionen.inflytande överområden reducera statens
fåttjordbruksfrågomaEUmedlemskap i harSverigesmedochI

reglerings-ochmycket omfattande stöd-betydelse. Ettpolitiskökad
politikområden idagberörandrakopplingar tillmed radsystem en

många miljö-livsmedelsaspekter ärjordbrukspolitiken. Utöver rena
spelarJordbruksproduktionenjordbruket.frågor tillstarkt relaterade

delar denbetydelsefull roll idirekt och indirektvidare stora aven
glesbygden.svenska

åtgärder inomtillungefär hälftengårbudgetmedelsamladeEU:sAv
Jordbruksproduktionen berörsdirektajordbrukspolitiken. Utöver den

budgetflöden.områdena dessanämndabl.a. alla de avovan
frågornajordbrukspolitiskadepåverkas utfalletdelarTill stora av

jordbrukspolitiska beslutflestai Bryssel.EG-kommissionen Deav
beslut ochallt flerår har dockministerrådet. Underfattas ensenareav

till denmedel, flyttatsjordbrukspolitikens överökande andel av
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nationella beslutssfären. Ofta sker detta EU:s medlemsländerattgenom
får ökat inflytande fördelningen jordbrukspolitikensöver medelett av

reglerna för olika jordbruksrelateradeöver stöd. Främst gällersamt
detta miljö- och landsbygdsrelaterade frågor tendens finnsmen samma
för marknadsordningama. Betydelsen det ökade nationella utrymmetav
inom för den politiken påtaglig.idag Specifiktärramen gemensamma
svenska intressen kan till viss del uppfyllas inom för CAP.ramen
Nationella ambitioner och särtillämpningar finns inom områden.raden

ochI med EU-medlemskapet har därför den svenska jordbruks-
politikens förutsättningar kraftigt förändrats. Idag har regeringen ett

behov samhällsekonomiskt orienterad analys- och utrednings-stort av
verksamhet sakområdet.inom främstaDe skälen möjligheternaär att
kunna påverka den jordbrukspolitiken CAP igemensamma en ur
svensk synvinkel riktning, få fram kvalificeradesamt attgynnsam
underlag för nationella beslut inom jordbruksområdet.

Utredningens uppdrag lärrma påförslag hur kanär organi-att man
sådan samhällsekonomisk analys- och utredningsverksamhet,sera en

hur den skall finansieras. Utredningsuppdraget redovisas i sinsamt
helhet i bilaga ett.

Uppdraget i första hand fasta de behov Regeringskansliettar som
område.har inom detta I huvudsak berörs därför samhällsekonomiska

frågor ligger den jordbrukspolitiska sfären Idag saknas inära. stortsom
analytiska utredande arbeten inom områdedetta i Sverige.sett

1.1 Uppläggning

två frågeställningarI kapitel diskuteras de och i huvud-avnämare som
sak berörs utredningens uppdrag. I kapitel övergripandetreav ges en
redovisning den samhällsekonomiskt orienterade analys- ochav
utredningsverksamhet idag bedrivs inom jordbrukspolitikenssom
område i Sverige. viss mån kommenterasI del den forsk-även en av

området.ning bedrivs inom kapitelI fyra diskuteras hur samhälls-som
ekonomiskt orienterad analys- och utredningsverksamhet organi-är
serad inom Regeringskansliet hur andra länder inom EU harsamt
organiserat den jordbruksrelaterade analys- och forskningsverksam-

innehållerheten. Kapitel fem diskussion antal övervägandenetten av
betydelse för utredningen. I kapitel redovisas genomgångav sex en av

olika möjliga verksarnhetsformer i Sverige. Under kapitel sju
utredningens förslag.presenteras
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Frågeställningar och avnämare

sådanafrågeställningar till lämpligastkoncentrerasUtredningens som
utredningsverksamhet ochmed hjälp "kvalificeradbesvaras av

samhällsekonomisk inriktninglångsiktiga analyser med i första hand
området" fråncitat direktiven. Explicitjordbrukspolitiskainom det

frågormiljö- och djuretiskadirektiven konsument-,i somanges
viktigaområden. Utredningen skall vidare "vilkaangelägna ange

informationen finns".mottagare somav
"Riktlinjer för arbete med1997/98: 142 SverigespropositionI

livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen", lyfterjordbruks- och
frågeställningar:centrala för det första konsumen-framRegeringen tre

hållbar livsmedels-för det andra jordbruks- ochintressen,ternas en
tredje denför det globala livsmedelssäkerheten.produktion och
livsmedelsproduktionen skallRegeringen att styras avmenar

efterfrågan produktionen tilloch skallkonsumenternas att attanpassas
gäller hänsyn miljön och denambitioner det tillklara höga när

livsmedelssäkerhetenproduktionspotentialen. Den globalalångsiktiga
medfrämja bl.a. friare global handelregeringenvill genom en

livsmedel.
begreppet samhällsekonomiskautredningen kommerhelaGenom

detta främst ekonomiskaanvändas. Med analyseranalyser avses av
uppstå förändringarvid priser, regleri politik,effekter, kan m.m.som

sigvändersamhällsekonomisk vidare samhället iEn ansats stort,mot
regionkollektiv, helkonsumenter, producentemamot som engruppen

riktar sig därmed inteeller andra Den verksamhetaggregat. avsessom
förutsättningar. Olika förändringarsenskilda företag eller derasmot

konsumtion,produktion,ekonomiska medeffekter avseende
frågeställ-miljöpåverkan exempellönsamhet, kostnader, utgöretc.

samhällsekonomiska analyser inomningar lämpar sig försom
dock begreppetjordbrukspolitikens område. Utredningen attmenar
andrasamhällsekonomiska analyser inrymmeräven ansatser av

förståsskall docksamhällsvetenskaplig karaktär. Begreppet ensom
hållenvetenskapligt arbetsansats.

jordbruksområdet. MedfokuseraUtredningen kommer vidare
Iställetjordbruksprodukter.detta inte enbart produktionen avmenas
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kommer begreppet ianvändas bredare betydelse. principI innefattasen
alla de aspekter direkt och indirekt berör jordbruket, dvs. ävensom
livsmedel, konsumenter, miljöaspekter, regionala frågor, osv.
Utredningen återkommer till frågeställningardessa och i utredningens
förslag identifieras de problemområden bedöms störstsom vara av
betydelse för den analys- och utredningsverksamhet arbetetsom avser.

det följande frågeställningarI diskuteras utredningens och potentiella
avnämare.

2.1 J ordbrukspolitik

såvälRegeringen har i sitt arbete med jordbrukspolitiken, nationell
EU-nivå, identifierat ökat behov omfattande ochettsom av mer

Pågrundläggande konsekvensanalyser. EU-nivå jordbrukspolitikenär
inne i förändring. tillfälletFör gäller det reformförslagenen process av
inom för EG-kommissionens Agenda 2000.ramen

målRegeringens med jordbruks- och livsmedelspolitiken nämndes
viktenSamtidigt betonas inom EU jordbruks-ovan. av en gemensam

politik, för inte enskilda länder otillbörligt sättatt garantera att ett
de producentema. Regeringen jordbruks-attgynnar egna menar

måstepolitiken därmed förändras och avveckling politikensatt en av
marknadsordningar kan kombineras med riktade miljö- och regionala
åtgärder. Ur regeringens perspektiv därmed reformförslagen inomär
Agenda 2000 till delar önskvärda de otillräckliga.även ärstora om

årenUnder kande den kommandenärmaste även notera attman
WTO-förhandlingen, EU:s utvidgning det fortlöpandeösterut samt
arbetet inom OECD och FAO, med sannolikhet kommer föranledastor
ytterligare förändringar jordbrukspolitiken. Samtidigt finnsav en

medlemsländer allttendens EU:s nationelltstörre manöver-att ettge
inom för CAP.utrymme ramen

Sverige kommer dessutom ordförandeskapet inom EUövertaatt
halvåret årförsta mån Sverigeunder 2001. I den vill bedriva aktivtett

påverkandeoch ordförandeskap finns behov såväldet ett stort av
jordbruksområdet.analyser kompetensuppbyggnad inom Behovetsom

överskådligakonsekvensanalyser kommer därmed understortav vara
framtid.

förändringar i jordbrukspolitiken och internationellaHur avtal och
åtaganden påverkar såvälkonsumenter, miljö och produktion, nationellt

påtalatsregionalt, prioriterade frågeställningar. Urärsom som
regeringens synvinkel finns behov fördjupade konsekvens-ett stort av
analyser förändringar och anpassningar, dels för påverkakunnaattav
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åtgärder.nationellavidtagaförBrysseli även attmenprocessen
samtligaförföreliggagrundergodakanbehov antasLiknande

miljö-,politikområden,angränsande t.ex.jordbrukspolitikentill
andraochverkStatligaregionalpolitiken.ochnärings-konsument-,

kanjordbrukspolitikenansvarsområdenmedmyndigheter tangerarsom
Regerings-materialnaturliga somdärför mottagare sammaavses som

områden,angränsandedessanågradiskuterasföljandeI detkansliet. av
ochfrågeställningar avnämare.

Konsumentpolitik2.2

jordbruks-inomfokusförflyttadesreformsvenskaårs1990medochI
Fråge-livsmedel.tillbenämningenvia överområdepolitikens även

starkocksålivsmedel harkonsumenterna enställningar rör avsom
minstintevilketjordbrukspolitik,till EU:skoppling gemensamma

målet förfrämstaDet1997/98: 142.propositioniuttrycktillkommer
skallval styrakonsumenternasdär attpolitiken varaanges

betydelsecentralfrågeställningarTvålivsmedel.produktionen avav
havilldelivsmedelvälja dekunnamöjligheter attkonsumenternaför

ochfungerarlivsmedelssektominom omkonkurrensenär om
livsmedlen.informationkorrekttillgång tillhar omkonsumenterna

avtalinternationellasigförväntadessutom attkanframtidenI man
betydelse förfå alltWTO kommer störreexempelvisförinom ramen

konsumentfrågorantalEttSverige.i stortlivsmedelskonsumenterna
avtal.sådanalångsiktiga effektertillrelateradestarktförefaller avvara

konsumentfrågorpåexempelkvalitetoch ärkostnader somMatens
berörs.

ochlivsmedelsbranschen representan-Konsumentorganisationerna,
tillgång tillintresseradeallmäntdessutomfolkhälsofrågor är avförter

påverkarjordbrukspolitikenaspekterolikahurinformation avom
befolk-livsmedel, samtkvalitetochtillgänglighetprissättning,

identifierakunnanärmareintressesärskilt ärAv atthälsa.ningens
analyser utgörEkonomiskalivsmedelspriserna.påverkarfaktorer som

bedömamedarbetekonsumentföreträdamas attiverktygviktiga
regel-jordbrukspolitikensiändringarför konsumenteneffekterna av

stödsystem.och
förutlivsmedelsområdet täcktesanalyserekonomiskaBehovet av

kommittéKonsumentberedningen,nedlagda somden endelvis nuav
Konsumentberedningen,Jordbruksdepartementet. somundersorterade

denutvärderahuvuduppgifterhade att1991-1997,mellanverkade som
EU-effekternaföljareformen,livsmedelspolitiska att avsvenska
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anslutningen för konsumenterna och stimulera utveckling ochatt
forskning till för konsumenternanytta och gynnade konkurrensen.som
De frågor Konsumentberedningen arbetade med har endast delvissom
följts befintliga myndigheter.upp av

Samhällsekonomiska analyser inom jordbruks och livsmedels-
politikens område kan därför förseäven Regeringskansliet med
värdefull information på konsumentområdet. Regeringen har behov av
analyser möjliggör tillförlitliga internationella jämförelsersom av
prisutvecklingen på livsmedel underlag för politiska beslut.som
Internationella jämförelser kan även komplementutgöra till deett mat-
kostnadsundersökningar Konsumentverket genomför i samarbetesom
med de kommunala konsumentvägledama. Genom sådana studier kan

få fingervisning huruvida konkurrensen fungerarman en till-om
fredsställande eller inte. Andra studier intresse sådanaärav som
behandlar hur skatter och andra faktorer påverkar livsmedelsprisema,
konkurrensförhållanden, butiksstrukturer, kvalitetskrav och konsument-
beteende.

Konsumentverket det finns behovatt vidare-ettanser stort attav
utveckla analyskompetens och tillföra för möjliggöraatt attresurser
ekonomiskt orienterade studier hushållsnivå. Den jordbruks- och
livsmedelspolitik förs nationellt och inom EU har inflytandesom stort

hur och våröver produceras, och till vilka kostnader.mat Politikenvar
innehåller flertal element leder till högreett matpriser.som

Svenska konsument- och miljöorganisationer arbetar idag med livs-
medelsfrågor kvalitet, hälsa,rör miljö och etik. Livsmedelsfrågorsom

Sverigesutgör Konsumentrådsett prioriterade sakområden.av
Konsumentrådet har intresse konsekvensutredningarett stort inomav
det jordbrukspolitiska området. dagslägetI finns det ingen instans som
analyserar dessa mycket komplicerade frågor konsumentperspek-ettur
tiv. Angelägna konsumentaspekter enligt Konsumentrådet,är, bl.a. hur
jordbrukspolitiken påverkar livsmedlens prisutveckling tillgänglighet
och säkerhet konkurrenssituationensamt inom livsmedelsområdet.

Konsumenter i samverkan KIS friståendeär paraply-en
organisation för ideella riksorganisationer, lokala och enskildagrupper
konsumenter. Inom KIS är intresserad utredningar där hänsynman av
inte enbart till vilka konsekvensertas viss bidrag får förtypen av
producentema och mellanhänderna till vilka konsekvensernaävenutan
blir för miljö och djurskydd. Andra frågor intresse hurärav
arbetstillfällen inom jordbruk och handel påverkas omställningarav

konsumentintressen; hur icke-genmodifieratsom gynnar utsäde kan
konkurrera med genmodifierat utsäde och vilka kostnadskonsekven-

blir livsmedel produceradeatt med eller genmodifiering.serna av utan
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konsumtionsbeteendenochmiljöpåverkanmellanOlika relationer
miljöorganisationema.intresserar även

bekostamöjligheterbegränsadeharKonsumentorganisationema att
inriktning inomekonomiskmedanalyserochutredningaromfattande

för-organisationernaområdet. Dejordbrukspolitiskadet somresurser
tillmedlemsavgifter,ellerbidragpå statligabygger somfogar över

Detverksamheten.löpandefinansiera dengår tilldelen attstörsta
problematisktdessvärreochangeläget attsynnerligenbådeförefaller

specifikt konsument-deadresserarutredningarförfinna somresurser
frågeställningarna.relaterade

forskningsresurserallmännarikta motfinnsmöjligheterVissa att
jordbruks-koppling tillmedfrågeställningarkonsumentorienterade

eftersatt. Detinriktningdennamedforskningsålänge ärpolitik änmen
ikonsumentperspektivanläggerstudiermed ettovanligtär som

exempelvisönskvärtDetlivsmedelssektom. atttillanslutning vore
strukturanpassning,livsmedelsindustrinskonsumentaspekterbelysa

ochlivsmedelsförädlinginomkonkurrensinternationellnationell och
prisbildningenroll,företagenskooperativadehandel, osv.

Miljöpolitik2.3

fråge-Aktuellaomfattande.jordbrukochmiljö ärmellanKopplingama
skulleexempelmängdfält ochbrett storöverställningar spänner ett en

Defrågeställningar.någraendastNedan nämns avkunna ges.
produk-ochbrukningssystemmålsättningarnauttaladeregeringen om

påverkasuthålligaekologisktochekonomiskttionsforrner ärsom
betydelse-ekonomisktandrajordbrukspolitikensåvälgivetvis somav
bruknings-förutsättningar,ekonomiskamellanSambandfaktorer.fulla

problemområde.aktuelltväxtnäringsläckage annatoch ärformer ett
ytterligaremångfalden utgörbiologiskadenbetydelse förJordbrukets

sammanhangencentralai deindirektingår direkt ellerJordbruketett.
miljöområdet. Detinommålsättningarnapolitiskadedelför stor aven

analyserdelintressefinnas brett taord attandramedtorde avett av
frånområdetjordbrukspolitiskadetinriktning inomekonomiskmed

Naturvårdsverket,myndigheterstatligaochRegeringskansliet som
ÄvenKonsumentverket.ochJordbruksverketKemikalieinspektionen,

MiljöförbundetNaturskyddsföreningen,organisationerfristående som
studierintressetorde haVärldsnaturfondenochVännerJordens av

området.inom
framtidasannolikhetmednivå finns ettdetaljeradPå stormeren
jordbrukmellanskämingspunkterolikarörandestudierradbehov enav
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och miljö. Idag behandlas frågeställningar inom angränsande områden
antal myndigheter och organisationer.ett stortav

detNär gäller de statliga myndigheterna kan förmoda de harattman
kan användas till beställa utredningar eller analyser.attresurser som

Detsamma gäller, i lägre grad, för deän frivilliga organisationerna,om
på tydligare stöds individersätt via bidrag,ett vadänsom ärav som

fallet med konsumentorganisationema.
Idag finns det inte inom Regeringskansliet någon samhälls-

ekonomisk analysverksamhet inom miljöområdet. Naturvårdsverket har
däremot kompetens på detta område. Naturvårdsverketsen egen
ansvarsområden i och för sig oftast länkadeär till naturvetenskapliga
frågeställningar och därmed går endast begränsad del deen av
analysresursema till direkt samhällsekonomiska frågeställningar.

Naturvårdsverket arbetar aktivt frågeställningarmed berör jord-som
bruket och markanvändningen. Kemikalieinspektionen hanterar frågor

kemikalieanvändningen i jordbruket.rör Konsumentverket harsom ett
sektorsansvar för konsumentrelaterade miljöfrågor. För samord-att
ningen mellan myndigheterna ska effektiv har Konsumentverketvara
samarbetsavtal med Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen.
Samarbetet har bl.a. resulterat i utvecklingsprojektett gemensamt
Minska hushållens miljöpåverkan". Livsmedel har identifierats som

de produktgrupper betydelsefullaär det gällernärmesten av som
konsumenternas direkta miljöpåverkan.

kanMan sedan 1991även har kulturmiljöaspekter lagtsnotera att
till jordbrukspolitiken. Statliga stödprogram för bl.a. landskapsvård
fanns innan CAP infördes i Sverige och idag finns speciellt stöd förett
jordbrukslandskapets kulturmiljö inom för den svenskaramen
tillämpningen CAP.av

Förekomsten målkonflikter mellan olika politikområden ellerav
inom politikområde kan leda till svårigheter för enskilda,ett företag
och myndigheter på miljöanpassat Vidare användsatt sätt.ettagera
medel för nå politiska mål inom område kanatt leda tillett som
oönskade effekter målför inom andra områden mål-Där eller medel-
konflikter förekommer det särskilt viktigtär samhällsekonomiskaatt
bedömningar finns tillgängliga beslutsunderlag. Kunskapensom om
sambandet mellan hushållens agerande påverkanoch måstemiljön
utvecklas dåoch särskilt vilket de påtagliga minskningarnasätt mest

hushållensi miljöbelastning kan åstadkommas och därigenom ge
hushållen faktiska förutsättningar För förmedla kunskaperatt attagera.
till konsumenterna har Konsumentverket fått i uppdrag regeringenav

fram databas ska tillgängligatt Internet.ta Regeringensen som vara
handlingsplan "Konsumentema och miljön handlingsplan fören-
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67.Även miljöorganisationer ärrad1997/98:utveckling"hållbar en
utfördaAnalyser ettjordbrukspolitiken.engagerade i av

Natur-skyddsföreningen ärförintresseinstitutjordbrukspolitiskt av
hurana-lyserövergripandemarkanvändningsstudier, dvs. manav

Sverige.markarealen iutnyttjakanbästa sätt
möjligheterharSverige attockså storavärt attDet noteraär att

via denfinansierasmiljöstödutforma de gemensammanationellt som
miljarderknapptsigdetnärvarande treFör rörjordbrukspolitiken. om

Bryssel.viafinansierashälftentillårligen,kronor som
denbelysadjupareintressedetkansammanhang attdettaI vara av

jordbrukspolitikensinomskermiljöfrågorsatsningtydliga som
ochmiljösatsningartillrelationidenställaochområde att

samhällsekonomiskpolitikområden. Urandrainommiljöproblem
deefter görprioriterasmiljöåtgärdersatsningamasynvinkel bör var

finansiera.gårsikt lättastkortde attänmest nytta varsnarare
forskningbedrivsjordbruketkopplade tillmiljöfrågorgällerdetNär

harNaturvårdsverketoch ettJordbruksverketSLU.framföralltinom
närvarandeområdet. Förutvecklingen inomföljabetydande attansvar

försammanhålletochkontinuerligt systembl.a.utarbetas ett
tydligdockhararbetehärvidlag. Dettauppföljningoch enutvärdering

såkopplingarna är änekonomiskadeprägel ochfysiskochbiologisk
dennatorde,studierekonomiska motPolicyinriktadelänge svaga.

pågåenderedanmaterial hämtadelheldärmed ha attbakgrund, uren
verksamhet.

ekonomiskaområden därradfinnasdärförförefallerDet en
studier.andratillkomplementanvändaskanmodellerochanalyser som

kunnadirekthärigenomskullearbetenNaturvetenskapliga samman-
områdeninomanalysema,ekonomiskade somt.ex.medfogas

spridningochbekämpningsmedelanvändningväxtnäringsläckage, av
restsubstanser.av

Regionalpolitik2.4

förtotaltSverigeÄven i settjordbruksproduktionen svararnumeraom
produktionsvärdet finnsochsysselsättningenandelunderordnad aven

Ombetydelsefull. även tarnäringendärregioner ärfortfarande mandet
verksamhetochinsatsindustrinochförädlings- somtillhänsyn annan

jordbruksproduktionentillkoppladindirektellerdirektolika ärsett
lokalsamhället.delviktigmycketregionervissainäringen avutgör en

indirektadestuderabehov närmarehärvidlag finnaskan attDet av
deBetydelsenjordbrukspolitiken.iförändringar aveffekterna av
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direkta effekterna i jordbrukspolitikens stödsystem, i jämförelse med
exempelvis allmänt ökad internationell konkurrens,en generell livs-
medelslagstiftning, allmänna sarnhällstrender och teknisk utveckling,
kan andrautgöra frågeställningar.angränsande

På motsvarande försätt de miljörelaterade frågorna finns detsom
flera beröringspunkter mellan jordbrukspolitiken och regionalpolitiken.
Dels finansieras betydande regionalstöd inom för CAP, delsramen

jordbruksproduktionen,utgör direkt och indirekt, i flera fall en
betydelsefull del i den regionala ekonomin.

På detta område finns naturligt intresse från bl.a.ett NUTEK, Gles-
bygdsverket GBV och Statens Institut för Regionalforskning SIR.
Vid samtliga nämnda myndigheter finns samhällsekonomisk analys-
kompetens och det pågår kontinuerligt utvärderingsarbeten. Vid en
hastig förefalleröversyn det dock jordbruksproduktionen intesom om
ingår självklar utgångspunkt i flertalet dessa analysersom en ochav
utvärderingar, vilket naturligtär bakgrund respektivemot av
myndighets ansvarsområde. Med andra ord finns det troligen hel delen
samordningsmöjligheter. Att de berörda myndigheterna har intresseett

konsekvensanalyser inom jordbrukssektornav uppenbart sådanaär och
analyser borde på olika gåsätt aktivt kopplaatt med delarmer samman

det arbete redan utförs.av som
De berörda myndigheterna torde emellertid ha tämligen goda

möjligheter finansiera projekt inomatt det aktuella området. Iegna vart
fall torde det den verksamhetenatt styra sätt detett göregna som
möjligt samordna utredningar elleratt forskningsprojekt i betydande
utsträckning.

Utöver nämnda myndigheter förefaller det sannolikt såväl radatt en
enskilda kommuner landsting har intresse få regionalasom attav
aspekter inom jordbrukssektorn belysta. Troligen har dessa kommuner

använda för specialiserade analyser,attegna resurser även inteom man
kan förvänta sig det sig kontinuerligarör elleratt betydande belopp.om

Mot bakgrund det intresse Jordbruksverketsstora statistikav som
stödens regionalaöver fördelning har, det finnasäven ettsynes stort

intresse från allmänheten få ökade kunskaper deatt regionalaav om
konsekvenserna betydande förändringar, i såväl jordbrukspolitikav

andra omständigheter.som
Konsumentverket har det övergripande för länsstyrelsernasansvaret

tillämpning stödet till kommersiell service ingår i förordningenav som
landsbygdsstöd. Konsumentverket också förom samordning,svarar

uppföljning och utvärdering stödets effekter. Arbetet innebärav att ta
fram föreskrifter och stöd till länsstyrelsernas handläggareannat ochge
kommunernas planeringsansvariga. En viktig uppgift ärannan att
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balanserasökaförsamhällsbevakning attbredupprätthålla en
förförutsättningarnapåverkanegativt kanutvecklingstendenser ensom

med bl.a.försörjningtillfredsställandekonsumentsynpunktfrån
landsbygden.dagligvaror

medKonsumentverket ärför attuppgiftviktigYtterligare en
utveck-medverka tillhushållsekonomiskt synsättutgångspunkt i enett

glesbygds-ochlandsbygds-så debutikerling motatt svararav
informeraochanalyseraoch tjänster samthushållens behov varorav

inomstrukturutvecklingenkonsekvensernakonsumenterna avom
samverkanregelmässigt i näraskerarbetetdagligvarubranschen. Det

förhandeln. Inomochmyndigheterför andraföreträdare ramenmed
bl.a.verketharserviceutbudbutikernasutvecklamedarbetet att

samhällsekonomiskaservicesamordning samtforskninginitierat avom
vårenunderharVerketglesbygdsbutiker.nedläggningareffekter avav

regeringen:uppdragsärskiltfått i1998 av
uppgiftermeddatabasupprätthållaochutveckla omenatt

redovisaregeringentillårligenservicetillgång tillhushållens samt att
ochutvecklasservicenhur

landsbygds-tillvarudistributionsamordnadmedprojektinitieraatt
butiker.

frågeställningarDjuretiska2.5

rörandestudiertillgodose behovetmöjligheternagällerdet attNär av
samhällsekonomisktkanfrågor ett angrepps-attdjuretiska noteraman

förvissokanmetodansatsMed dennabegränsningar.medför mansätt
försärbestämmelsernationellakonsekvenservissa t.ex.belysa av

medfalletexempelvisske,dettatordeFrämstdjurhållningen. varsom
burhönsförbudet,angående attSLUfrån manstudie genomen

exempelvisregler,vissaföljdernaekonomiskadeanalyserar av
delvissigtänkakan attkonsumtionsnivå. ävenManochkostnads-

KRAV-märkning,gällerdetkonsumentbeteenden annannärbelysa
konsekvensernaellerlivsmedel,märkningoch etiskmiljömärkning av

område.dettainomavtalinternationellaformervissa avav
olikatillattityderkonsumenternashadäremotVill svarman

etiskaolikabakgrundproduktionsmetoder, motlivsmedel eller av
detsamhällsekonomiskt angreppssätt mestintetorde varaaspekter, ett

för-faktiskadjurensfrågeställningarförgällerlämpliga. Detsamma om
filosofisktellerdjurhållningsarbetepraktiskaböndernashållanden, mer

gårGivetvisjordbrukssektom.etiken inomfrågeställningarinriktade
medstudiersådanasammanfogaellerintegrera merolikadet sättatt
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traditionella samhällsekonomiska konsekvensanalyser.
Tänkbara för studieravnämare inom området Regerings-är, utöver

kansliet, dels frivilliga organisationer inom djurskyddsområdet, dels
flera miljöorganisationer, och myndigheter exempelvis Jordbruks-som
verket. Det troligtär även studier inom detta område skulleatt ha ett
tämligen intresse hos allmänheten.stort

2.6 Sysselsättning
För de fackförbund organiserar de anställda inom livsmedels-som
produktionen självklartär sysselsättningen de viktigaste frågornaen av

lyfta fram också inom det jordbrukspolitiskaatt området.
I sektor i utsträckning påverkasstor politiska besluten som av

kommer också sysselsättningen bli beroende samhällets ingrepp.att av
I första hand syftar den förda politiken till stödja primär-att
produktionen och lantbruksföretagen. Målen har ofta utvärderats med
kvantitativa mått produktionsvolym, prisnivå och lönsamheten isom
jordbruket. sysselsättningen har bara behandlats indirekt.mer

Vi kan idag framför stegvis avreglering och nedtrappningse oss en
Ävenstöden inom jordbruket. vid omfattande avregleringav en

kommer det dock sannolikt långunder tid framöver finnas jordbruks-
politiska stöd i eller form. Beroende valet medel fören annan attav
uppnå de målenolika inom jordbrukspolitiken kommer få olikaattman
effekter på sysselsättningen. För pågårnärvarande inga arbeten där

systematiskt försöker och analyseramäta de olika medlenman mer
utifrån sysselsättningsperspektiv, vilket de fackligaett organisationerna

synnerligen angeläget.ser som
Styrkan i CAP:s regleringssystem olika i de olikaär delbranschema.

Skillnaderna i stödnivåer och regelsystem påverkar naturligtvis
konkurrensförhållandet mellan delbranschema såväli primärledet som
i förädlingsledet. Eftersom arbetskraftbehovet olika i varjeär bransch
får olika effekt på sysselsättningen beroende gjorda priori-man
teringar och utforrrmingen politiken.av

En fortsatt avreglering och internationalisering kommer att ytter-
ligare öka konkurrensen inom livsmedelssektorn. Den förestående
utvidgningen EU innebär flera länder med heltattav en annan
kostnadsstruktur för sin produktion i framtiden kommer konkurrera
med bl.a. svenska företag.

Avgörande för sysselsättningen inom livsmedelsproduktionen i
Sverige vårhur konkurrenskraftär och kommer utvecklasut attser

tiden.över Mot den bakgrunden finns det ökande behov inter-ett av
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jordbruket ochkostnadsläget iochnationella jämförelser analyser av
åstadkommakonkurrentländer. Förvåra viktigasteförädlingsledet i att

området.inomgrunddatautveckladet nödvändigtdetta är att
emellertid in isträcker sigjordbruksregleringennuvarandeDen

konkurrensförhållandenochpåverkar struktur-förädlingsledet och
jordbruketregelverket föriförändringarlivsmedelsindustrin. Hurinom

finnsproduktionskedjanledarbetskraft ipåverkar behovet avsenareav
utvecklafrågeställningarAngelägna ärsmå kunskaperidag attom.

jordbruksregleringen försåtgärder inomhuranalysermetoder för av
livsmedelsindustrin.påverkarochöver

möjlig-jordbruketsfrågeställningviktigmindre utgörsinteEn av
Även finns direktaindustrin. härråvaror tillproduceraheter att

lantbruksföretagensochregelsystemCAP:smellankopplingar
förnyelsebaraväxtfibrer,exempelvisframförutsättningar taatt nya

icke-traditionelltillOmställningindustrigrödor.andraellerbränslen
isåväl primärledetinompåverka sysselsättningenkanproduktion som

förädling.efterföljande
utredningsverksamhet.har vissorganisationernafackligaDe en

ochkrävandekapacitet förochkompetensdocksaknarMan mer
områdena.skisseradedeinomanalyserframåtsyftande ovan

Summering2.7

områden finnsdess angränsandeochjordbrukspolitiken storInom en
analyserkonsekvensberäkningar, utredningar ochfrågor därmängd

förinriktning skulle intressesamhällsekonomiskmed stort enavvar
ochfrån mycketFrågeställningama spänner storarad avnämare.

exempelvis i eko-jordbrukets rollkomplexgenomgripande ettsom
globalvidkretsloppssarnhälleuthålligtoch ekonomisktlogiskt en
mjölk-betydelsenavgränsadefrihandel till mycket avsommer

Norrlandsisysselsättningenföravskaffandeeventuellakvotssystemets
delarifrågeställningarnaåterkommer tillinland. Utredningen senare

utredningenvadkapitel sju bedömning överoch redovisar i anseren
områden bör prioriteras.vara som

allmän-beslutsunderlag ochpolitisktnationella behovFörutom av
EG-förståelse tydligtdetinsiktönskemål ökad och ärhetens attom

nationelladelpåtagligt intressekommissionen har att taett avav
studiergrundläggande översåvälkonsekvensanalyser mersom

landsbygdsområdet.ochjordbruks-förhållanden inomnationella
delintegreradalltmerspeglasrollJordbrukets även avensom

denharisolerad sektor. Därutöversamhället i övrigt, än som ensnarare
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internationella jordbrukspolitiska debatten under år fått alltettsenare
tydligare inslag akademiskt baserade arbeten, vilket även noteratsav av
EG-komrnissionen.

Sammantaget tycks alltsådet finnas påtagligt behov denett av
verksamhet utredningen behandlar. När det gäller kopplingama tillsom
konsumentfrågoma finns för närvarande brist samhälls-en
ekonomiskt orienterad forskning och utredningsverksamhet. För miljö-
frågorna utgångslägetförefaller bättre. Detsamma torde fallet förvara
de regionala problemställningama. områdenInom samtliga förefaller
det finnas goda möjligheter samordna delar den verksamhetatt av som
idag bedrivs eller utveckla samarbete och projekt däratt gemensamma

frågeställningarnaolikade och kan förstärka varandra. Iangreppssätten
kapitel diskuteras delar den verksamhet idag bedrivs inomnästa av som

de identifierade områdena.
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ochNuvarande utrednings-
analysarbete

någottill flertalet inom Sverige inte byggtI länder EU harmotsats upp
ekonomiska inom det jord-nationellt institut med för analyseransvar

området. sådan verksamhet varit spriddbrukspolitiska Istället har ett
anspråk fullständighet följer härantal organisationer. Utanstort en

området.genomgång betydelsefulla organisationerna inomde mestav

Regeringskansliet3.1

inte bedrivits någonRegeringskansliet har det analys-Inom egen
jordbrukspolitiska området,det den karaktärverksamhet av som

vårainstituten i grannländer vidare i kapitel.seförekommer nästa
arbetsformintensiva kortsiktig karaktär, harRegeringskansliets av mer

långsiktigtför den arbeteinte skapat typutrymme av mer genom-som
utredningar konsekvensanalyser Regeringskanslietoch kräver.gripande

kompetensden och de medel krävs förheller inte byggthar attupp som
fungerande beställarroll jordbrukspolitikensväl inometablera en

forskningserfarenhetmed akademiskområde. Personal eller högre
samhällsekonomiska områdetdet saknas heltinom närnästanexamen

frågor. Påjordbrukspolitiska år emellertid dennadet gäller harSenare
fått förstärkningar har härvidlagfunktion prioritet ochhögre

EUI-kansliet vid Jordbruks-genomförts, bl.a. inom förramen
departementet.

kontinuerligRegeringskansliet bedriver ingen egen
inriktning inomekonomiskkonsumentinriktad analysverksamhet med

dåområdet. istället särskildadet jordbrukspolitiska Analyser görs
livsmedelspriser ochbehov finns, allt beträffandeframför

Priskommissionen med bevakalivsmedelskonsumtion. Arbetet inom att
års momssänkninggenomslaget 1996i konsumentledet är ettav

på sådantexempel arbete.
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3.2 Statens ordbruksverk SJVJ

1990-årsmed reform bildadesI samband Statens Jordbruksverk genom
sammanslagning Lantbruksstyrelsen och Jordbruksnämnden. Denaven

jordbrukspolitiska reformen innebar tydliga omprioriteringar it.ex.
mindre aktivform politisk styrning utvecklingen inomav en av

Personalstyrkan myndighetenjordbrukssektorn. den bantadesnya
betydligt jämfört med den tidigare situationen.

och med EU-medlemsskapet har emellertid personalen SJVI
Arbetet inomstadigt ökat. SJV har varit mycket starkt knutet till

såginförandet CAP. Tidigt verksledningen behov analysresur-ettav av
Årområdet.jordbrukspolitiskainom det 1995 beslutades attser

beståendeanalysenhet fem i syfteupprätta atten av personer, ur
samhällsekonomisk synvinkel olikastudera aspekter CAP. I taktav

ekonomiska personal emellertidmed och slutat harträngre ramar som
Från årkrympt och idag nedlagd. och med i haranalysenheten är man

omorganisera analys- och utredningsverksamheten medvalt att
utredningsrådsamhällsekonomisk inriktning. arbetar idag medMan ett

utspridda sakenhetema.och med analysresursema
bedriver dock icke obetydlig verksamhet inom detSJV en

området.diskuterade Ett utbyte material mellan SJV och Jordbruks-av
pågår ständigt varigenom de djupa kunskaper CAPdepartementet om

finns SJV förmedlas till Regeringskansliet. I huvudsakinom rörsom
frågorPM i regeringen snabbt behöver underlagdet sig kortare somom

deskriptivUtredningsverksarnheten inom SJV har vidare klartför. en
på redovisa datai allmänhet fokuseradkaraktär och änär att attsnarare

framåtsyftandeLångsiktiga, arbeten i avsikt försökaanalysera dem. att
undantagslöstorsakssamband ovanliga. Publiceringen skerlägga fast är

Även årunder anställt flertalsvenska. SJV ettsenare personerom
sådaneller forskningserfarenhet saknas kompetensforskarexamenmed

området.samhällsekonomiskai inom detstort sett
hållaingårregleringsbrev för regeringenI SJV:s ett attansvar

i jordbrukssektorn, vad ekonomiskinformerad utvecklingen avserom
produktionutveckling, osv.

Lantbruksuniversitet SLU3.3 Sveriges

haft samhällsekonomiskt orienteradHistoriskt SLU betydandehar en
område.inom jordbrukspolitikens Under 1990-taletsanalysverksamhet

däremot kraftigt reducerat verksamheten inomförsta hälft har SLU
område. Vid ungefär tid beslutet lägga dendetta attsamma som om
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avreglering,beslut intern1990-årsjordbrukspolitiken,svenska om en
förhållandena vidbetydelsefulla delarnågra för utredningenändrades i

år genomfördesföljdUnderför ekonomi vid SLU.institutionen aven
dåsig bl.a. förbeslutadebudget.besparingar i SLU:s Mankännbara att

"försöksavdelningen".kalladestidigarened vadlägga ensom
ochkaraktärutredandemed studierbl.a. sysslatavdelning avsom

Nedlägg-lantbruksföretagen.riktad främstforskningtillämpad mot
och uttaladebesparingardirekt konsekvensningen statensavvar en

produktionsnäratillämpade ochför denanvisning ansvaretatt
grad skulleallt högreiförsöksverksamheten framgentochforskningen

jordbrukssektom.direkttas av
delsekonomi,låg således delsförändring sämreBakom denna en

1995valdeforskning. SLUrenodlad ävenorienteringtydligare attmot
driftsekonomi.jordbruketsinomprofessurdra in en

finansieringenövertagitochår tillsatthar SLUUnder av ensenare
Ävenmiljöekonomi.tillsatt ismåföretagande ochiprofessur omen

mål regeringenbredai deområden inrymmaskanbåda dessa sägas som
inte jordbrukethar delivsmedelspolitikenochjordbruks-försatt om

driftsekonomi.professur ii fokuslika tydligt enom
troligen haskulletidigare bedrivitsverksamhetdenBehovet somav

års jordbruks-enligt 1990avregleringeninternadenminskat om
denNedrustningengenomförts.hadebeslutpolitiska agrar-av

alltså bakgrunddelviskanekonomiska kompetensen mot avses
området.förändringarpolitiskaövervägandenstrategiska gentemot

verksamhetminskade sinpå grund anslag,främstanpassade,SLU av
internbeslutetmedstämdetill överenssätt enomett synessom

jordbruksområdet.avreglering
grundutbildningen.omorienteringskeddedettamedParallellt en av

minskandeår haftunder antalhadeAgronomutbildningen ett en
SLUantagningspoäng.antal sökande ochsjunkandemedpopularitet

profileringdåvalde motinstitutionen för ekonomioch satsaatt en
obligatoriskatidigareDetallmänhet.småföretagande imiljö och

bort.lantbrukspraktikåret med"förberedande" togs
agronomutbildningensig tillstudenterProfilen hos de sökersom

depåtagligt underändratsoch orsaker,dessa andradärmed,har av
intres-ochblivitharanknytningenåren. Den10 svagaresenaste agrara

villkor harlantbruksföretagensekonomi ochjordbruksnäringensförset
frågor. Under deinternationellaförmån miljö- ochtill förminskat
utbildningar ökatekonomiskaåren för SLU:shar intressetsenaste

något igen.
vid SLUekonomiförinstitutionenlett tilldettaharSammantaget att
beskuritkraftigtutredningsverksamhet ochmedupphörtidag nästan
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tillämpad forskning rörande lantbruksföretagen och jordbruks-
näringen. Ytterligare orsak till denna förändring många deär atten av

finansierade uppdragen under år fått allt tydligareexternt senare en
vetenskaplig inriktning. Intresset bland studenterna för examens-

och kurser inom området ocksåhar minskat.uppsatser
börDet dock tillämpad ekonomisk forskning riktadnoteras att mot

lantbruksföretagen och jordbrukssektom fortfarande bedrivs vid SLU.
Verksamheten internationellt konkurrenskraftig i den meningenär att

flertal arbeten blir publicerade i vetenskapliga tidskrifter ochett er-
håller uppmärksamhet i årmedia. Under har emellertid den härsenare
inriktningen i hög blivitgrad beroende enskilda individer och denav
samlade kompetensen omfattar fåtalidag endast seniora forskare.ett

Vid institutionen för ekonomi vid SLU finns idag professur ochen
enstaka högre tjänster universitetsanslag arbetar med forskningsom
och undervisning direkt inom området.det aktuella Därutöver finns

två,fem professurer och tjänster via universitetsanslag hartre som
ansvarsområden olika inryms under eller samhälls-sätt tangerarsom
ekonomiska område.analyser jordbrukspolitikensav

Det svenska EU-medlemsskapet och införandet CAP i Sverigeav
härvidlag inte påtagligahar lett till frånomprioriteringar SLU:s sida,

frågeställningaragrarekonorniska fått tydligareäven profileringom en
åren.under de senaste

3.4 Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden

LES

LES bildades 1968 i syfte samordna utredningsarbete inomatt statens
jordbrukspolitikens område. En huvuduppgift för LES vid denna tidvar

fram underlag för då årligade prisförhandlingarna. ochI medatt ta
års1990 jordbrukspolitiska beslut ändrades arbetsuppgifter.LES

årsI samband med 1993 statistikreform blev LES statistikansvarig
myndighet för den officiella statistiken jordbruks-merparten av
området. har vissaDärutöver utredande uppgifter. LES skall ävenman
belysa den ekonomiska utvecklingen inom livsmedelsområdet.

LES för framtagande statistik inom följande områden:ansvarar av
Lantbrukets struktur-
Produktion i lantbruks- och trädgårdsnäringen-
Sysselsättning i jordbruket-
Lantbrukets ekonomi-
Prisutveckling inom jordbruket-
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Skördeuppskattningar-
Samarbetsnämnden består ordförande, vice ordförande,av en en

cheferna för jordbruksverk, livsmedelsverkStatens Statens och
åttaKonsumentverket fastandra ledamöter. Den anställdasamt

personalen uppgår till mellan fyra LES har valtoch fem personer. en
organisationsforrn s.k.med inslag outsourcing, dvs.ett stort av man

Ävenpålägger arbete konsulter. projektanställningut externa av
framhållspersonal förekommer. fördelen medInom LES ha litenatt en

utifrån.personalstyrka och i stället köpa in experttjänster Under de
åren har del verksamheten statistikfrågor,ägnatsstorsenaste en av

vilket efterfrågebild påi huvudsak hänger med densamman nya
uppstått Sverigesstatistiken i samband med medlemskap i EU.som

få ståndLES har arbetat med till upphandlingsordning föräven att en
juriststatistiken och för bl.a. detta skäl har anställt heltid.man en

upphandling förhar tillämpats antalUnder 1998 öppen ett
övergåeftersträvar successivt tillstatistikprodukter. LES alltatt mer

dagsläget det SCB förupphandling. I äröppen merpartensvararsom av
statistikproduktion LES beställer.den som

harLivsmedelsstatistiken under 1998 budget cirka miljo-27en
har ramanslag drygt miljoner kronor.kronor. LES 4 Därutö-ettner

jordbruks- och livsmedelsstatistikanslag till finansieradfinns ettver
från exempelvisEG-budgeten. LES i Sverige för EU:s nätverkansvarar

Accountingbokföringsstatistik: Farm Network,för Data FADN. Av
går drygt hälften till arbetet statistikenramanslaget med och ungefär 40

går produktion bl.a. utvärderingar ochtill Underrapporter.procent av
gåttLES ramanslag tilldel med och projekt-1998 har attav egenen

bistå i uppbyggandetpersonal Lettland lantbruksregister.anställd ettav
tämligenbyggt omfattande kalkylmaterialLES har även ettupp som

flerastudier inom områden.grunddata föranvänts som
bl.a. SLUanlitatunder och konsultföretagetLES har Lant-senare

olika uppdrag. Traditionelltbruksekonomen dvs. Lars Jonasson för
vilket dock underhar LES haft SLU, minskatsamarbete medstörreett

åren, svårig-de bl.a. på LES upplevt SLU haftgrund attsenaste attav
närvarandeheter fullgöra de åtagit För har LES ingauppdrag de sig.att

påprojekt initiativ bl.a. byggt ochSLU. LESLars Jonasson har om
SASM han tidigare tagituppdaterat den sektorsmodell kallad som

för utveckling statistik-fram vid SLU. har anlitatsJonasson även av
produktionen. de fördelar det innebärInom LES har lyft fram attman

istället verksam-organisation för koncentrerainte ha stor atten egen
såväleffektiv statistik utredningar.heten till bli beställareatt somen av

idag endastNämndens publicering sker och harsvenska man en
forskningserfarenhet.deltidsanställd personal med
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centralbyrån3.5 Statistiska SCB

sammanställer påSCB producerar och del den statistikstoren av som
jordbruksområdet.från framuppdrag LES Man har emellertidtas

området. årskontinuerligt analysarbete inom medinget I och 1990
jordbrukspolitiska beslut minskade dessutom ambitionerna vad avser
den ekonomiskt inriktade jordbruksstatistiken. Jämfört med tiden före

idag mindre till statistiskt grundmaterial inom1990 har resurser
område.detta

3.6 Glesbygdsverket GBVoch Statens Institut

Regionalforskningför SIR

Glesbygdsverket bedriver utredningsverksamhet och initierar studier
förhållanden. årglesbygdens Under harolika sätt rör senaresom

tillgänglighetutvecklat redskap med vilka kan analyserabl.a. manman
näringslivsutvecklingsamhällsservice, befolkningsutveckling och itill

områden. anknytning till jordbrukspolitikensgeografiska I närmare
område studier livmedelslagstiftningensinitierathar t.ex.man av

småskalig förädling livsmedel och jordförvärvs-konsekvenser för av
småskaligalagstiftningens effekter det skogsbrukets möjligheter att
inte någon uppföljningöverleva. bedriver dock kontinuerligGBV av
områdeninom de berörs i föreliggandejordbrukspolitiken som

utredning. har heller inte prioriterat jordbrukets roll i glesbygdenMan
utgångspunkter för huvuddelen sitt arbete.tagit andra Inomutan av

frågeställningarområden emellertid olika vis belystvissa har man
berör jordbruket.som

Även forsknings- och analysverksamhetbedriver aktivSIR en
regionalfrågor. ovanliga.Arbeten med jordbruksanknytningrörande är

Lantbrukarnas Riksförbund LRF3.7

lång tid samhällsekonomiskt orienteradLRF hade under egenen en
utredningsverksamhet organiserad i form Lantbrukets Utrednings-av

övergått till iinstitut, LUI:s arbete har emellertid huvudsakLUI. att
långinskränka sig till marknadsundersökningar o.dyl. Man har under

ochtid haft problem bygga akademisk kompetensatt externupp
området.legitimitet det samhällsekonornjska Idag bedriver LRFinom

något kontinuerligt organiserat analysarbete samhällsekonomiskinte av
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inom LRF-konsults olikakaraktär. Dock genomförs del analysarbeteen
regionala kontor.

Konsultverksamhet3.8

Lantbruksekonomen, med verk-Sedan 1996 finns konsultföretag,ett
Hanområdet. dr. Lars Jonasson.inom Företaget drivssamhet agr.av

ekonomisk modell svensktunder sin tid vid SLUbyggde överupp en
tid i flertalhar hanjordbruk. Denna kompetens använt ettsenare

sin vidLES uppdateradebl.a. han uppdragsammanhang, när av
frånkalkylmaterialsektorsmodell, baseradframtagnaUltuna nu

påvarianter modellen har sedan utvecklatsEtt flertalLES. av
frånfrågeställningar antal beställare.konsultbasis för besvara ettatt

årmodell tagits fram för jordbruket 2021Likaså har somen annan
Naturvårdsverkets.från ursprungligaframtidsstudie Denianvänts en

frånursprungligen det amerikanskamodellstrukturen härstammar
Jordbruksdepartementet.

utförs olika LRF-konsultkontor inomdel det arbeteEn avsomav
område. sigtill utredningens Det kankopplingarhar röra t.ex.om

betydelse vissa eller förändringari glesbygderför jordbruketsunderlag
jordbruksproduktionen. gällerNär detregionalai den mer genom-

fortlöpandenationellt intresse bedrivs dock ingengripande analyser av
verksamhet.

Övriga aktörer3.9

främst Konsumentverket, fristående kon-myndigheter, ochStatliga
Konsumentråd ioch Konsumentersumentorganisationer Sverigessom

konsumentfrågor bevakaroch konsumen-samverkan KIS arbetar med
Tidigare utgjorde Kon-utgångspunkter.utifrån olikaintressenternas

utvecklinglivsmedelsprisemassumentberedningens undersökningar av
jordbruks-konsumentaspektermedviktigt underlag i arbetetett

sitt uppdragKonsumentberedningen avslutatpolitiken. medI och att
tillgängligt.finns inte längre detta underlag

livsmedel bedrivsanknytning tillKonsumentverkets arbete med
tillgänglighet, marknads-områdena kvalitet,bl.a. inom kostnader och

och konsumentrepresentation.konsumentinflytandeföring, märkningar,
livsmedelsområdet påligger kostnads-i arbetetTyngdpunkten

matkostnads-hushållsekonomiska studier. I deochberäkningar
med debedriver tillsammansundersökningar Konsumentverketsom



Utrednings- analysarbete22 och SOU 1998: 108

kommunala konsumentvägledama undersöks förutom matkostnader i
butiken, service, transportkostnader och påutbud prisäven samt
ekologiskt producerade livsmedel. Verkets framtida arbete inom
områdena matkostnader och tillgänglighet service i glesbygdav

områdetförväntas öka, liksom arbetet inom mat/miljö. Regeringen har
nyligen uppdragit åt Konsumentverket under 1998 utveckla ochatt
praktiskt modell konsumenterna bättre informationprova en som ger

ingårpriser i dagligvaruhandeln. I uppdraget inkluderaäven attom
livsmedelekologiskt producerade i undersökningarna. Konsument-

verket har idag begränsade möjligheter bedriva forskning, elleratt
livsmedelsområdet.stödja aktörers forskning, inomandra

miljöområdet finns, tidigareInom tämligennoterats,som en
utredande inomomfattande verksamhet och analyserande karaktärav

Naturvårdsverket. samhällsekonomiskt inriktadebl.a. Den verksam-
Naturvårdsverketvid dock tämligen begränsad.heten är

områdenForskning inom angränsande3.10

Miljörelaterad ekonomisk forskning bedrivs flertal ställen iett
Samtliga universitetsstäder har idag rniljöorienteradlandet. större

någonsamhällsekonomisk forskning i form. gäller förDetsamma ett
Ekonomisk forskning relaterad till jordbruketsantal högskolor.

till nyligenmiljöproblem dock koncentrerad SLU. Den inrättadeär
miljöekonomi kommer troligen till delar riktasprofessuren i stora mot

frågeställningarjordbruksrelaterade och antal projekt, fleraett stort
och nyinrättad miljöekonomutbildning berör direktseniora forskare en

jordbruksornrådet. viaindirekt Forskningen bedrivs i huvudsakeller
påtagligamedel SLU har genomfört prioriteringarexterna motmen

ämnesområde.detta
Konsumentforskningen Sverige utspridd flera universitets-i är

mångaoch täcker därmed forskningsdiscipliner. Anslaginstitutioner
konsumentrelaterad forskning distribueras i huvudsakför genom

Forskningsråd, Forskningsrådsnämnden,Jordbrukets SJFR,Skogs- och
Mistra.och Stiftelsen för miljöstrategisk forskning,FRN,

inomfinansierar konsumentforskningsprojekt livs-SJFR antalett
medelsområdet samhälletunder rubrikerna Människan, ochmaten

säkerhet. totala budgeten för livsmedelsdelenrespektive DenMatens är
kronor. forskningsprogram, Kunskapsplatt-cirka 14 miljoner Ett nytt

form för livsmedelsbranschen, KLIV, startade hösten 1997 med syfte
svenska livsmedelsindustrins konkurrenskraft istärka denatt ett

perspektiv. alla led i livsmedels-europeiskt Programmet spänner över
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kedjan från jordbruket till konsument och samhälle. Verksamheten-
bedrivs årunder fyra och finansieras SJFR och industrinav som
vardera miljoner12 kronor.satsar

frånFRN har ioch med 1997 givits uppdrag utarbetaatt ett
samordnat för initiering uppbyggnad långsiktigochprogram av
forskningskompetens inom konsumentforskningen. Särskild uppmärk-
samhet skall möjligheterna stärka konsumentforskningenägnas att

områdenainom livsmedel, IT miljö och konsumtion. tvåAv desamt
miljoner kronor för anslagits för konsumentforskningnärvarandesom
disponerar FRN och halv miljoner kronor, och Konsumentverketen en

halv miljon kronor. FRN har varit med och initieratäven etten
forskningsprogram landsbygdrörande och landsbygdsutveckling.

mycket bred inriktning och inomProgrammet de projektgavs en som
fåbeviljats finns det direkta kopplingar till samhällsekonomiskaanslag

frågeställningar närområde.inom jordbrukspolitikens Numera SJFRär
huvudsponsor för programmet.

tvärvetenskapliga forskningsprogrammetMistra finansierar det
på uthålligasyftar till fram lösningarMAT 21 produktions-att tasom

svenska jordbruket.metoder för framtida har anslagdet Programmet ett
fyraårsperiod.på kronor58 miljoner Konsument/lantbrukareöver en

Ämnenforskningsområden.fem kommer studerasutgör ett attsomav
livsmedelskvalitetkonsumentuppfattningarbl.a. hos ekologiska,är om

uthålligt och genetisktproducerade förändrade livsmedel,
uthålligtekologiska ochkonsumentacceptans producerade livsmedelav

på miljömärkningkonsumentaspekteroch livsmedel.av
i konsumentsamarbetet bl.a.Sverige deltar inom Norden,även

Ämbetsmannakommittéen för Konsumentfrågor.Nordiska Förgenom
konsumentforskningen beslutade MinisterrådetNordiskafrämjaatt

nordiskt för konsumentforskningen.1995 gemensamtett programom
det forskningsprojektet har bl.a.Inom för nordiskaramen

jordbrukspolitikens hushållens ekonomi ocheffekter EU-
studerats.medlemskapets verkan konsumenternaför

Summering3.1 1

vidmakthållandet nationella kompetensenUnder 1990-talet har denav
områdetrörande ekonomiska jordbrukspolitiskaanalyser inom det

påtagligt nedprioriterats i Sverige. interna avregleringen hadeOm den
önskvärdgenomförts hade detta möjligen varit och logisken

förändring. med medlemskapet det denI och i EU Iär tvärtom.snarare
mån påverka återflödetSverige vill utvecklingen CAP, budget-av av
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frånmedel EU, nationella tillämpningar gemenskapens regler,av
jordbrukets miljöpåverkan, konsumenternas valmöjligheter, utvidgan-
det EU:s roll i den internationellaEU, livsmedelshandeln etc.av

områdetbehövs den kompetens inom det här alltmer försvagatsnu som
inomoch spritts landet.ut

få gehör för nationella svenska intressen iFör diskussioner medatt
EG-kommissionen eller med andra länder behöver Sverige kunna

studier, analyser och material, vinner akademiskpresentera som
legitimitet och bygger vetenskapligt underbyggda argument
förenade med empiriskt baserade undersökningar. En utveckling av
arbetet inom jordbrukspolitiken i just denna riktning har även
identifierats inom EU-komrnissionen. Den jordbrukspolitiska
diskussionen och förändringsarbetet baseras där, i betydligtnumera
högre grad tidigare, akademiska arbeten. Idag omfattningenän är av
sådana studier i Sverige begränsad och det finns ingen kontinuitet i
verksamheterna eller i kompetensuppbyggnaden.

Utöver den svenska ambitionen förenkla och marknadsanpassaatt
intresseCAP finns svenskt EU utvidgas EU:sIäven österut.ett attav

förhandlingar med medlemmar kommer jordbrukspolitiken utgöranya
nyckelfråga. fåfinns därför svenskt intresse framDet ett stort attaven

korrekt beskriver konsekvenser förändringarmaterial sättett avsom
såväl nuvarande tillkommande medlemmar.i CAP, för EU:s som

deltamöjligheterna kunna i internationell dialogFörutom att en
all anledning bygga kompetensen hur olikafinns det att upp om

Ävenpåverkar förhållandena inom Sverige.förändringar CAP omav
hållningenden CAP skall förenklas och till delarsvenska är att stora

rimligt detta kommer ske inomavvecklas det inte deär att tro att
åren. långsiktigtkommer därför finnas behovtio Detnärmaste ett attav

påverkarolika situationen i Sverige.kunna bedöma hur CAP sätt
idag har relativt nationelltEftersom Sverige dessutom redan ett stort

medelsanvändning och regelutformning inom förinflytande över ramen
kompetensuppbyggnaden angelägnare.CAP, är än
mån jordbruket iden vill bredare roll denI sätta änman en som

inom för dagens CAP finns behov studierett stortramen av somges
dels belyser de formella möjligheterna detta, delsgöraatt

åtgärder området.konsekvenserna olika nationella inomav
också finnas påtycks tydlig brist samhällsekonomisktDet en

livsmedelsornrådet. detinriktat arbete inom När gäller glesbygds-
någotfinns bättre bevakning här tillproblemen saknasävenmenen

miljöfrågorsamhällsekonomiskt inriktad verksamhet.delar Förstora en
situationen bättre.är

möjligheter olikaförefaller vidare finnas goda formerDet att genom
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existerande verksamheten tillsamarbeten koppla delar denavav
saknas emellertidområde. Idagstudier inom jordbrukspolitikens

sådan inom mellankanaler för samordning. Potentialen gränsytant.ex.
mycketmiljöfrågor jordbruksfrågor dockoch förefaller stor.vara

skälen utvecklaUtredningen de två förviktigasteatt attmenar
det jordbrukspolitiskarörande analyser inomkompetens ekonomiska

området är:
dettabudgetmedel berörsdels så mycket och inomatt pengarpass

synvinkel olyckligtområdet, det samhällsekonomisk inteattatt voreur
bedömadet möjligtmed verktygförse sig gör att om mansom

på effektivthushållar med dessa sättettresurser ,
utvärderingarhelt andra analyser ochdels det krävsatt av

vill spelavad hittills Sverigepolitikens effekter än presterats omsom
arbetet med förändra CAP.drivande rollaktiv och i atten

alltså nationellt, i den meningen vi börDet första är attargumentet
får förunderlag för kunna "valutabättreskaffa avgöraatt omoss

området. områdejordbrukspolitiska dettaInominom detpengarna"
potentiella samordningsmöjligheter medfinns troligen även stora

områden. internationellt. grundDet andra Iangränsande ärargumentet
påverkahärvidlag förmågan de andradet sigoch botten rör attom

förmåga förefaller starkt beroendeinom EU. Dennamedlemsländerna
sinadet material vilket byggerunderbyggthur väl är, manav

argument.
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frånErfarenheter Regeringskansliet
och institut länderi andra

Utredningens syfte lämna förslag till hur i Sverige kanär att ett man
organisera samhällsekonomiskt orienterad analys- och utrednings-en

område.verksamhet inom jordbrukspolitikens detta kapitelI redovisas
Regeringskansliet organiserardels hur liknande verksamhet inom olika

sakområden, länderdels hur andra valt organisera verksamhetenatt
jordbruksområdet. första deleninom Den kapitlet bygger till storaav

fråndelar Statskontoret, genomfört kartläggningrapporten som en
Regeringskansliet arbetar frågeställningarhur med liknandeav

"Utrednings- och analysverksamhet kopplad till Regerings-rapporten:
återfinns i bilaga två.kansliet", 129/98-5, RegeringskanslietDnr är

beståendemyndighetidag 14 departement ochaven
statsrådsberedningen. olika departementenDe har emellertid möjlighet

Organisationsform för sittvälja dagliga arbete.själva Den andraatt
bygger studieresor till,delen kapitlet och tidigare erfarenheterav

jordbruksekonomiska institut ifrån, Danmark, Nederländerna, Norge
i Danmarkoch Finland, departementen och Finland, EG-kommis-

årsberättelser,rad arbetsrapportersionen, o.dyl.samt en

Organisation samhällsekonomiska4.1 av

Regeringskanslietanalyser inom

kan huvudaltemativ till hur inomI drag identifiera tre mangrova man
Regeringskansliet valt samhällsekonomisk analys- ochorganiseraatt
utredningsverksamhet:

analyskompetens i särskildinom respektive departement, t.ex.0 en
analysenhet
fristående institut eller med särskild uppgift utföramyndighet attI
analyser och utredningar
analysenheter eller sakansvarig myndighet.analysresurser0

utifrånUtöver dessa former möjlighet sinahar departementen att
lägga uppdrag till myndigheter i regleringsbreven,utresurser ge
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direkta under år,uppdrag löpande använda sig kommittéer ellerav
särskilda utredare upphandla frånanalyser universitet,samt att
högskolor eller konsulter. Enligt genomgångStatskontorets läggs dock
inte tilluppdrag branschorgan LRF eller till arbets-t.ex.som
marknadens hellerDet inte vanligt med uppdrag tillärparter.
organisationer Landstingsförbundet eller Kommunförbundet.som

Regeringskansliets samlade kompetens för samhällsekonomiska
analyser koncentreras till Finansdepartementet. Den ekonomiska avdel-
ningen vid departementet där den centrala funktionen för dels löpan-är
de uppföljningar den ekonomiska långsiktigautvecklingen, dels förav
bedömningar. Underlag till detta arbete frånhämtas rad myndigheteren
under Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet, Riksrevisions-t.ex.
verket och SCB. De nämnda myndigheterna dock för helaär en resurs
Regeringskansliet och kan leverera data till andra departementäven
och myndigheter. Finansdepartementet har dessutom Ekonomiska
Rådet och Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi ESO under
sitt Därutöver kan Statskontoret, Riksrevisionsverket ochävenansvar.
Kommerskollegium myndigheter inom respektivenämnas, som som
sakområde kan betjäna hela Regeringskansliet med ekonomiska
analysarbeten.

Utöver Finansdepartementet finns samhällsekonomiska analysresur-
främst inom Utrikes-, Försvars-, Social-, Arbetsmarknads-, Kultur-ser

och Närings- och Handelsdepartementet. Under uppbyggnad eller inom
sakenhetema finns det Jordbruks- och Utbildnings-även
departementet.

Kommunikationsdepartementet, under sig har Väg- ochsom
transportforskningsinstitutet VTI och Statens institut för kommunika-
tionsanalys SIKA, tydligt exempel heltutgör ett en annan
organisationsform. samhällsekonomiskt orienteradeDe analysresurser-

Ävenligger här helt utanför departementet. Utbildnings-,nästanna
ordbruks-, Närings- ochJ Handels-, Arbetsmarknads-, Inrikes-, och

Miljödepartementet har myndigheter, institut eller stiftelser kopplade
till den verksamheten i form självständiga organisationer.egna av

Listan sakansvariga myndigheter med samhällsekonomisköver
analysverksamhet kan lång.tämligen Inom flera verk finnsgöras t.ex.
speciella avdelningar eller enheter för analys-, utrednings- och
utvärderingsverksamhet.

Den uppgift utredningen till Statskontoret omfattadesom gav p.g.a.
någontidsskäl inte genomgripande utvärdering den identifieradeav

verksamheten. Vissa erfarenheter i denna riktning framkom dock under
arbetet. sådan iakttagelse förEn analys- och utredningsarbetetär att att
skall fungera inom departementen krävs hög grad disciplin ochen av
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skall arbetatydlig ansvarsfördelning, så inte deatt personer somen
sinlångsiktiga mycket lägger tid denmed de alltföranalyserna

samlalöpande verksamheten. Statskontoret att attmenar man genom
uppnå synergieffektervissaanalyskapaciteten till kanenheten

för upprätthålla ochstorlek"eftersom det krävs viss minsta atten
minsta storlek förcit.. Somutveckla kompetensen" sid 10 enop.
och ytterligarecirka sjufungerande verksamhet närrms personer som en

påtalas skall besitta hög analytiskpersonalenförutsättning att en
blir det lättare "attsamla analyskapacitetenGenom ävenkompetens. att

cit..långsiktiga sid 10för analyser"värna op.resurserna
i vissa fall upplevdeproblem departementenidentifieratEtt attvar

fristående myndig-verksamheten iden kontrollde inte hade överatt
önskade. Till del kan dettade iblandeller verkheter storsom

välinom departementet hanoterade viktenillustreras den att enavav
återkommande diskussionEnbeställarkompetens.fungerande var

i speciell enhetsamla analysresursemadet bättrehuruvida att envar
samordnaolika sakenheter och sedansprida demjämfört med att ut

verkarsamla till intern enhetfall valtdem. I de att resurserna enman
åttamåste ha minst sju tilltala förerfarenheterna att man en omgrupp

skall fungera verkar med andraväl. Detverksamhetenför attpersoner
påmeningsfull kritisk tioknapptminstaord krävas massa personer.en

samhällsekonomiskt analysverksam-orienteradedenflera fallI var
eller hade omorganiserats.omprövning nyligenunderantingenheten

så mångaorganisationsformerna ochkan ärMan även attnotera
så olika gårinte identifieraerfarenheterna detskiftande och attattpass

någon speciell lösning tydligtellernågot sättmönster ettsom
Möjligen kan huruvida denandra.bättrefungerar än attnoteraman

analysverksamheten fungera välorienteradesamhällsekonomiskt anses
former funktionolikadesseller inte i snarast avsynes vara en

i bland fungerar utmärktdvs. viss lösningpersonkonstellationema, en
iblandoch/eller personal,drivande ledningmed engagerad ochen

bristande kommunika-medbralösning mindrefungerar typsamma av
tion och engagemang.

i kontakt medStatskontoretflertalet de departementHos varsomav
sarnhällsekonomisk analys-poängterade behovetäven avman

område identifieratdärflera fall dettakompetens. I ettett manvar
förstärka verksamheten.behov attav

från länderandra4.2 Erfarenheter

länge statligthar sedanSåväl och FinlandDanmark Norgesom
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finansierade forsknings- och utredningsinstitut inom det jordbruks-
området.politiska Institutens funktion, organisation och arbetsmetoder

likartade. Liknande institut finnsär i flera andra europeiska länder.
Organisationen tillämpad forskning och avancerad utredning inomav

jordbrukspolitiska områdetdet skiljer sig dock mellan olika ländermer
hänsyn till deras varierande storlek.tarom man

Om till "stora länder", Tyskland och Storbritannienman ser som
skiljer sig organisationen från den används våra närmastesom av

TysklandI finns tämligen komplicerad strukturt.ex.grannar. en som
omfattar rad olika organisationer och institutioner. Organ finnsen
flera nivåer, både federal nivå och inom respektive förbunds-t.ex.
länder. Det finns inom universitetsvärlden, friståendeäven samtorgan
institut förbundsnivå och nivåer.ytterligare Förbundsländemas
respektive "jordbruksministerier" kan därför lägga uppdrag tillut ett

Påflertal förbundsnivåutförare. finns givetvis möjligheter. Isamma
vissa fall institutioner vidhar specifika universitet givits föransvaret
hanteringen modeller och tillhörande statistikuppbyggnad. Till detav
federala ministeriet dessutom kopplat professorer inomär en grupp av
olika lantbruksekonomin.grenar av

I Storbritannien finns betydande analyskompetens ministeriet.en
En enhet med 50-tal medarbetare, flertalet med akademisk,ett varav
ekonomisk utbildning, för verksamheten. Enheten lägger iansvarar
huvudsak uppdrag till universitet, högskolor, institut eller konsult-ut
firmor. alltså frånUtredningar beställs departementet utförs fri-men av
stående Större projekt, insamling och uppbyggnadt.ex.organ. av nya
databaser, uppbyggnad analysmodeller eller omfattandeav mer
forskningsprojekt utformas ofta i samarbete mellan ministeriet ochett

utomstående akademisktett organ.

4.2. 1 Nationella institut i andra länder

FrankrikeI organiseras del den tillämpade forskningen ochstoren av
utredningsverksamheten inom jordbruksområdet INRA Institutgenom
National Recherchede Agronomique. Verksamheten inom INRA
inriktas framförallt på naturvetenskap, ekonomiska analyserävenmen
samordnas här. INRA har sin verksamhet spridd till flera iorter
Frankrike det hela samordnas centralt och den huvudsakligamen
verksamheten finns i Paris.

I Nederländerna finns liknande struktur. jordbruks-Underen
departementet 11 stycken institut för tillämpad forsknings- ochsorterar
utredningsverksamhet, omfattar ekonomiska analyser.ettvarav
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Institutet LEI-DLO, verksamhet betydligthar ärsom meren
omfattande den bedrivs i Idag arbetar där ungefär 300Norden.än som

frånInstitutet har del uppdrag EG-komissionen ochävenpersoner. en
i sin forskningsverksamhet knuten till universitetet istarktär

Wageningen. För närvarande finns förslag till omorganisationett av
gårverksamheten. Förslaget samtliga forskningsinstitut11ut att

områdenskall sammanföras till omfatta fem och dessa skall sedan iatt
sin samordnas med liknande organisationsförändring inomtur en
lantbruksuniversitetet i Wageningen. Huvudmannaskapet för instituten

frånskall flyttas departementet till universitetet LEI-DLO skallmen
dock i fortsättningen organisation, knutenäven änvara en egen om

för ekonomi vid universitetet iWageningen.direkt till institutionen
områdenLEI-DLO arbetar inom flera med koppling till jordbruks-

för omfattande statistik-politiken. harMan även ansvaret en
frångäller detta insamlande bokföringsdataproduktion. Främst av

trädgårdsnäringen. 60inom lantbruks- och Inte mindreföretagare än
sådan datainsamling.sysselsatta med Det dataunderlagär manpersoner

olika former institutet,får sedan i inom bl.a. för analyserin används av
effekter.och dessjordbrukspolitiken

klientperspektiv,LEI-DLO arbetar med s.k.Vid ettman numera
alla uppdragsgivare klienter. huvudsakligaDendvs. somserman

står andra finansiärerJordbruksdepartementetklienten är men numera
institutets Organisationen vid25 medel.för ungefär 20 procent av-
vid instituteni drag den i Danmark och Finland,LEI-DLO liknar stora

ambitionsnivån och verksamheten betydligt Utöverär större.även om
vårafölja den struktur för nordiskakanvad sägas presenterassomsom

LEI-DLO aktivt med omfattande verksamhet i tredjearbetar engrannar
områdetnärliggande delPå tillmätervärlden. det ävenmer man en

vadfrågor vikt fallet i Danmark ellerandra än ärstörre t.ex.som
Sålunda obetydligt arbete medFinland. ickebedriver attt.ex. ettman

inomandra länder EU. Mananalysera jordbrukspolitikens effekter
internationellt samarbete. Exempelvisomfattandehar även ett

länderoch Finland dessasamarbetade med instituten i Norge närman
medförhandlade medlemsskap i idag har samarbeteEU och manom

institut i de baltiska staterna.
Även fristående forskningsinstitut medIrland och Belgien har

området.jordbrukspolitiskensekonomisk inriktning inom
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Norden4.2.2

Norge
årår det 50 sedan Norskt Institut för LantbruksforskningI NILFär

skapades. Institutet under Jordbruksdepartementet. Antaletsorterar
anställda idag cirka 80 påstycken. Budgeten ligger dryga 30är
miljoner Nkr. De flesta de anställda, cirka på60 stycken, arbetarav

i Oslo.huvudkontoret Därutöver finns fyra lokalkontor med
sammanlagt 20 talet anställda.

Finland
Finland bildades liknandeI 1952 institut, Maatalouden talou-ett

dellinen tutkimuslaitos IdagMTTL. arbetar ungefär 50 där.personer
har för närvarandeMTTL budget cirka 16 miljoner FMK. Allen

verksamhet koncentrerad till Helsingfors.är
Danmark

tradition har institutet i Danmark, bildades redan 1918.Längst Isom
Jordbruks-Danmark har Statens och Fiskeriekonorniska Institut

ansvarsområdeungefärSJFI NILF och MTTL.samma som
Institutet har drygt 50 anställda. Budgeten för närvarandeärnumera

miljoner Dkr.omkring 30
instituten uppvisar likheter i organisation, funktion ochDe tre stora

arbetssätt. nedan gäller, i hög utsträckningDet sagt,som anges som
för institutet i Nederländerna. Samtliga direkt jord-underäven sorterar

varifrån får huvudsakliga finansiering.bruksdepartementen, de sin
således frånbudgetar fastaCirka 75 80 deras medelärprocent av-

söker de forsknings-departementen. Därutöver t.ex.pengar genom
frånåtaranslag. sig flertal utredningsuppdrag olikaDe även ett

intressenter.
från beviljarInstituten indirekt departementen, huvud-styrs som

därigenom påverka inriktningendelen budgetmedlen och kansomav
på till specifikaverksamheten. Dessa medel koppladeär även
åtaganden. till del vad de fasta medlen skallDepartementen storanger
användas till. I huvudsak det sig statistikinsamling ochrör om

sakområden.bevakning angivnaav
Instituten direktör departementen ochstyrs utsesav en som av av en

frånstyrelse med näringsliv, statsförvaltning, statistik-representanter
forskningproduktion, och personal.

viktig funktion hos samtliga institut för insamlingEn är att ansvara
jordbruksornrådetoch produktion viss statistik inom inomävenav

trädgård, och jakt. dataunderlaget vidfiske I Norge används bl.a.
ersättningsnivåer utgångs-förhandlingar till jordbruket, dvs.om som

för statligt reglerade priserpunkt I Danmark och Finland användsetc.



Utredningserfarenheter 33108SOU 1998:

tillståndet ibildtydligare avfådatamaterialet främst för att en
ålagdainstitutenstatistikansvaret ärjordbruksnäringen. Utöver att

utrednings-ochforsknings-samhällsekonomiskframföralltbedriva
jordbruksnäringen.olika berörverksamhet sättsom

ansvarsområden. finnsDetindelad efterVerksamheten är
Forskningen haradministration.forskning ochstatisk,föravdelningar

mångaländerrespektiveiinriktningolikalite gemensammamen
ekonomiskadenjordbruksnäringen, dvs.Tillståndet iområden finns.

jordbrukspolitikdel,lantbruksföretagen,förutvecklingen är enen
internationellatredje ochmiljöfrågorjordbrukets enannan,

inriktning.fjärdefrågeställningar gemensamen
ochi Danmarkverksamhetenstatistikproduktionen ärUtöver

verksamheten i högreforskningsinriktad. I Norge ärFinland främst
prioriterats underforskningenutredningsorienterad, ävengrad om

direktsigriktarverksamhetendel motår. Den somavsenare
ochverksamhetenden totaladelmindredepartementen utgör enaven

utredandeefterfrågardepartemententycksgrundtankama att envaraav
ordMed andraforskare.utfördverksamhetbeslutsgrundandeoch av

orienteradepolitisktvärdefulla i detforskningserfarenheter meranses
utredningsarbetet.

uppdragdeorganisationer. InomsjälvständigainstitutSamtliga är
verksamhet.sininstitutendepartementrespektive styr egenangersom

skalloch problemfrågeställningarvilka tasgällerdetNär uppsom
särskildaområden antingen i formvissadepartementen avanger

föråret inomutföras underförväntasuppdragiutredningar, ramensom
medform snabbare uppdragiverksamheten ellerordinarieden av

personalmellanfortlöpande dialogförekommervarsel. Detkortare en
detochuppdragrörande kortareoch departementen,institutenvid

arbetsuppgifterklar vilkaföralldelesnågon gränsinte finnasverkar
inomskallochfinansiering vilkasärskildskall ha rymmassomsom

begärakanInstitutenordinarie verksamhet. extrainstitutens resurser
tid harkortareunderdepartementenprioriteringartydligareeller om

önskemål.omfattande
kortareolikahelårsarbetentvå tillungefärDanmark berörsI tre av

flersigdetFinlandfrån Iuppdrag departementet. rör personer.om
förfinansieringinstitutenverksamhet sökerdennaUtöver egen

såtycks detOftautredningsverksamhet. attochforskningsarbeten vara
frågordriversjälvständigttämligen sättinstituten nyaomett

Ettdepartementen.meddialogformproblemområden, ofta iänom
defrågeställningar innanidentifierainstitutensyfte hosuttalat är att

denlite föreliggaanalysarbetesittihögaktuella, dvs.politisktblir att
ochkompetenshunnit byggasåpolitiska att enuppmanprocessen,
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tagit fram del material kan komma till användning vissnären som en
fråga blir högaktuell. Av denna anledning har samtliga institutt.ex.
redan för några år sedan börjat studera olika frågeställningar relaterade
till internationella handelsavtal, i syfte ha bra underlagsmaterial iatt
god tid till de kommande WTO-förhandlingama.

Andra prioriterade frågeställningar miljöfrågor och hurär det egna
jordbruket påverkas politiska ingrepp i Finland och Norge gles-samtav
och landsbygdsfrågor. I utsträckning arbetet beräkningarutgörsstor av

vad förändringar i omvärlden och politiken får för konsekvenser påav
det nationella jordbruket. Det kan sig beräkningarröra om av
förändringar i lönsamhet, strukturutveckling, regional produktion,
miljökonsekvenser I Danmark har börjat arbetaäven medetc. man mer
konsumentfrågor.

huvudsakI den forskning bedrivsär starkt empiriskt inriktad,som
dvs. såsysslar inte mycket med teoretisk ekonomi, arbetetman utan
inriktar sig tillämpade studier, där i hög utsträckning använderman
de fårdata in vid statistikenhetema. Till och växande delman storen
använder sig ekonomiska Påmodeller. samtliga institut harman av man
idag skaffat sig kompetens rörande internationella s.k. allmän-
jämviktsmodeller, dvs. modeller internationell handelöver med
tyngdpunkten på hur förändringar inom jordbruket påverkar ekonomin i
övrigt eller vice Samtliga institut idag kopplade tillär detversa.
internationella samarbetet kring den s.k. GTAP-modellen the Global
Trade Analyses Project. Hela GTAP-projektet bygger öppenhetstor
och lätt tillgängliga grunddata. Internationella kurser för doktorander
ordnas fortlöpande. Samarbetet organiseras från universitetet i Purdue
och GTAP-analyser har bl.a. för studier vilkenanvänts effekt CAPav

Östeuropa, Östutvidgninghar länderna i effekterna EU,av en av en
frågorrad kopplade till WTO-rundanästa m.m.

På olika har instituten sedan kopplatsätt nationella modelleregna
till den internationella GTAP-modellen. Längst härvidlag har man
hunnit i Danmark där SJFI deltar i det inre samarbetetäven och

Ävenutvecklingen GTAP. i Norge och Finland finns nationellaav
modeller jordbruket. Finlandöver I och Danmark institutenansvarar
för insamling och bearbetning de gårdsdata inom EU:sav som ryms
nätverk för bokföringsstatistik, Farm Accounting Data Network

ÄvenFADN. på miljöområdet har fåttmodeller växandeen
betydelse. NILF om under ledningär lantbruksuniversitetän it.ex. av
Bonn ansvarig för uppbyggandet EU baserad datamodell rörandeav en
jordbrukets miljöfrågor CAPRI. I Danmark kopplar alltman mer
miljöfrågor till ekonomiska modeller för jordbruksnäringen. Modeller
tenderar bli allt vanligare arbetsredskap det gälleratt olikaett när
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jordbrukspolitiken.kopplade tillfrågeställningar
detakademiker. Främst rördominerasvid institutenPersonalen av

chefsnivåPå de flestaekonomer. ärochStatistiker,sig agronomerom
forskarutbildning in-bedrivsinstitutsamtligadisputerade och hos

institutionerna,ekonomiskadeSamarbetet medprojekt.i olikategrerat
väl utbyggt.lantbruksuniversiteten/fakulteten/högskolan ärfrämst inom

sker detallmänhetIfleraredovisasvid instituten sätt.Arbetet
Studierserier tillämpas.Olikafrån instituten.publiceringgenom

utredningaroch ävenipubliceras rapporter,notater genommenegna
Majoritetenforskningstidskrifter.publicering iinternationelloch av

forsknings-modersmål. Denrespektivearbetet renarapporteras
begränsad.tämligentidskrifter,internationella äripubliceringen,

konferenser.internationellaellernationellaoftaanvändsIstället
internationellt samarbete,sådantsin karaktärtilldockArbetet attär

fortlöpandeskerPubliceringEU,inomspeciellt uppmuntras.
engelska.

åren. Sedanunder dekaraktärändratarbetetFinland har senasteI
förse depar-arbetet inriktatsdelallthar attEU-inträdet större aven

främstarbetet,politiskaunderlagsmaterial för det gente-medtementet
karaktären.tredjedel arbetet ha denuppskattasIdagBryssel. avmot en

Nederländernatidigare. I ärsedankopplingdennafinnsDanmarkI
framträdande.länderoch andraBryssel äntillrelationerna mer

Summering4.3

förformervalt flera olikaRegeringskansliet har attInom man
utrednings-orienterad analys- ochsamhällsekonomisktorganisera

gjort sesammanställning StatskontoretUtifrån denverksamhet. som
för vadnågra generella slutsatser ärdraintegår detbilaga tre somatt

ochvariationendärtillorganisation, är"bra"generell mening,ien,
diversifierade.erfarenheterna alltför

sinaorganiseravaltländertill olikaistället hur attOm serman
gradenhögaslås denområdejordbrukspolitikensinom avmanresurser
valtharEUländer inommindreantalhomogenitet. Ett enstortav

forsknings-friståendenämligenOrganisationsform,likartadtämligen
jordbruksdepartementen.finansieradehuvudsaki/utredningsinstitut av

grund-produktionenfördelsoftauppgiftInstitutens är avatt svara
bok-företagarnasarealanknutnarörande defrämststatistik,läggande

utrednings-ochforskninginriktadempirisktutföradelsföring, att
akademisktkaraktärtill sininstitutenvidverksamhet. Arbetet är men

iforskarsamhällettillenbartinteriktar sigarbetet utanresultaten av
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betydande del till beslutsfattare, främst inomäven den offentliga sfären
via uppdragsverksamhet till den privata.ävenmen

Man kan flertal jordbruksekonomiskaäven institutnotera att ett
årenunder de valt prioritera arbeten riktade miljöfrågorsenaste att mot

och internationella aspekter. Vidare har på hållflera alltmer börjatman
intresserar sig för konsumentaspekter och jobbar i ökad utsträck-man
ning med formella modeller. Till delar tycks förskjutningstora samma

på analysavdelningen vid EG-kommissionens GD VI.äga rum
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övervägandenPraktiska

angående denöverväganden göraviktigarad attfinnsDet en
femföljande kommerdetIutredningen.idiskuterasverksamhet som

databehov,kompetens,frågeställningar,fram;lyftasområden
utvecklingsmöjligheter.ochsjälvständighet

Frågeställningar5.1

börinledningsvis. MandiskuteradesområdetinomFrågeställningama
ianalysverksamhetenförOrganisationsformvaletdock attnotera av

Omangelägna.frågorvilka mestberoendegradhög ansesär somav
frågeställningar överpolitiskaprioriterarutsträckningi storman

verksam-förläggalämpligaredetförefaller attsakområdesgränserna
Är defrämst snävtdetRegeringskansliet.inomfunktiontillheten en

Jordbruks-betydelsehar ärfrågeställningarnajordbrukspolitiska som
Läggerverksamheten.förvärden stornaturligaden mandepartementet

väljarimligareförefaller detintressen attallmänhetens envikt vid
underordnadverksamhet ettmöjligenellerformfristående en

tillämpadedenframVill lyftahögskola.elleruniversitet manen
områdespecifiktutvecklingsmöjligheter inom ettoch dessforskningen

Villlämpligast.universitetinomorganisation ett manförefaller en
andratillledadetkankonsumentaspektervidtyngdpunktenlägga

miljöfrågormed ärsambandenöverväganden attän man anserom
frågeställningarderedovisassjukapitel somIviktigare osv.

prioriterar.utredningen
finnskopplingarpotentielladedrakunna somFör nyttaatt av

organisations-valdadenviktigtdetfrågeställningar attärolikamellan
torde detsamverkansprojektGenommöjligt.flexibelsåformen är som

områdena. Endiskuteradedeinomerfarenheterdra nyttaatt av
mångamedkontakterunderlättakanOrganisationsformfristående
bindaundvikerdessutom attOmsamarbetspartners.olikainbördes man

underlättarpersonalfastiandel manalltför stor resursernaavenupp
ellerdeltagandemedprojektformer externtolikaförmöjligheterna av
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helt uppdrag. Blir kämverksamheten därutöverexterna tillräckligt kon-
bådecentrerad, vad frågeställningar och metodologi, torde detavser

möjligt använda nätverk för sammanbinda skilda fråge-att ettvara att
ställningar, riskera basverksamheten blir alltförutan att splittrad.att

Man bör medvetenäven de analysredskap och metoderattvara om
väljer fördjupa sig inom klart påverkar vilka frågeställningarattman

har möjlighet besvara. Olika metod- och modellvalattman senare
lämpar sig eller mindreäven väl för samarbetsprojekt medmer
angränsande problemområden.

5.2 Kompetens

fåFör på frågeställningar inom de problemområdenatt svar som
diskuteras kan flera användas. Givetvisangreppssätt krävs högovan en
kompetens jordbruket och dess problemställningar. Kunskap deom om
institutionella förhållandena viktig arbetet skall fåär denom
beslutsstödjande funktion härsom avses.

Därutöver krävs gedigen kunskap de analysredskapen om som
erfordras för fram beräkningar och överväganden. Omatt villta man
beräkna ekonomiska konsekvenser förändringar i omvärlden,av
politiska eller andra, det vanligtär använder ekonomiskaatt man
modeller. Vill beräkna de anpassningar förändringarna kanman som
tänkas leda måstetill försöka beskriva människors förväntademan
beteenden modellerna.genom

En gedigen metodologisk kompetens inom det samhällsekonomiska
området dessutom förutsättningär för effektivt kunna formuleraatten

beställningar. Om verksamheten baseras påexterna samhälls-
ekonomiska analyser krävs det god förmåga i beställa komplet-atten
terande utifrånanalyser angränsande perspektiv. För den del av
verksamheten kan tänkas ske samarbeten eller utlagdasom genom
uppdrag krävs hög beställarkompetens bl.a. kan komma tillen som
uttryck prioriteringar vilka frågeställningar möjligaärgenom av som
och meningsfulla besvara med samhällsekonomiska analyser. likaIatt
hög grad gäller detta formuleringen projekt där kan kompletteraav man
de ekonomiska studierna med analyser byggda andra metodval.

Man kan givetvis bygga ekonomiska modeller inom rad områdenen
nivåer.och Ser till instituten i andra EU-länder har oftaman man

koncentrerat detta arbete till nivåer eller områden: dels s.k.tre en
partiell sektorsmodell det nationella jordbruket,över inom vilken man
kan beräkna effekter förändringar i CAP, ofta innehåller dessat.ex.av
nationella modeller möjligheter till uppdelningar på regional nivå; dels
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effekter-beräknakanvilkenallmänjämviktsmodell,s.k. mangenomen
område,jordbruketspåförändringarsamhällsekonomin ipå stort avna

samhällsekonornin iiförändringar stort;jordbruketeffektereller av
nivå.globalvanligenmodeller,internationellaslutligensamt

försöka byggaambitiöstvidkommande det attsvensktFör uppsyns
vältämligenredandessutomgång. finnsDetnivåersamtliga enen

uppdel-regionalsektorsmodell mednationelletableradfungerande och
tid byggasig hainteOmSASM-modellen. atts.k.denning anserman

inledningsvis, dennaåtminstoneskall,kompetensliknandeenupp
gårföreslås. detOmverksamhetdeniinlemmaskompetens senaresom

enkelttämligendettordesamarbetsformerlångsiktigaetablera varaatt
modeller.för dennanationella kompetensen typdenbygga avutatt

konkurrens-modellerfå frammed överarbetaVidare bör attman
ochlivsmedelsförädlingbeteende inomekonomisktförhållanden och

importökadeffekternaanalyserakanvilka t.ex.handel, avmangenom
långamonopol,lokalastordriftsfördelar,följdernaoch export, av

nationellagällerdetNärfåtalskonkurrenstransportavstånd, etc.
perspektivsvensktdetmöjligtdetallmänjämviktsmodeller är ettatt ur

försöka byggainledningsskedeimeningsfulltså eninte ett uppattär
litenjordbruketomrâde. Delsdetta ärinomkompetensspecifik en

från jordbruketåterverkningarvarförekonomin,svenskadensektor i
såintekanskeoch vice ärsamhällsekonornin itill stort, versa,

obetydligaicketroligendylik kompetenskräverdelsbetydelsefulla, en
ellerinstitutmed andrasamarbetaiställetkanManresurser.

området.inombredare kompetensskapaförinstitutioner att en
få alltkommerfrågeställningarinternationellakanMan attnotera

traditionSverigejordbruksområdet,inombetydelse samt att avstörre
godatämligenområde. finnsHärdettainomintressehar stortett

arbetarinternationella nätverk, bl.a.ingå olikai numeramöjligheter att
grundmodell.institutjordbruksekonomiska medflertal sammaett

nationella kompetensendeniakttagelse härvidlaggenerell är attEn
och dessutominternationellt ärområde settutredningensinom svag

inomkompetensenden störstafinnsNaturligtlandet.spridd över nog
tidiga-90-taletsfrågor underjordbruksekonomiskaeftersomSLU, men
varit.tidigaredenlägreidag änlågt kompetensenår prioriterades ärre

vidfinnsforskningtillämpadinomkompetensSamhällsekonomisk
del inomvisstilloch dessutomuniversitetsamtligahögskolor,de flesta

forskning inomempiriskErfarenheterverk.ochdepartement av
SLU. Denutanförovanligtämligendockjordbruksområdet är

varitinteSJV harochvid LESbedrivitsutredningsverksamhet som
utredningarmedvanligtinteDetkaraktär. ärtill sinanalytiskutpräglat

kon-forskningsorienteradeellerorsakssambandbelysaförsökersom
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sekvensanalyser från dessa myndigheter. I de fall de förekommer detär
oftast lagt uppdraget utanför denatt verksamheten.genom man egna

På sikt kan givetvis bygga den eftersökta kompetensen.man upp
Vill däremot ha resultat underäven tidigt skede förefaller detman ett
oundvikligt försöka samordna den idagatt smala och spridda
kompetens finns inom landet.som

Möjligen kan det påpekasäven Organisationsform ochatt
lokalisering kan ha betydelse för möjligheterna attrahera arbetskraftatt
till den aktuella verksamheten.

5.3 Databehov

Om skall ha förutsättningar lyckas med ambitionen få tillattman att
stånd gedigen samhällsekonomisk analys- och utredningsverksamheten
krävs tillgång relevanta grunddata god kvalitet. Speciellt viktigtav

detta studierna policyorienterade.är ärom
Här finns skillnad i relation till forskningsarbete. Förrenten

forskarsamhället det i allmänhetär intressant fram ochattmer nya
bättre analysmetoder få fram bättreän grunddata. Detta kanatt tyckas
häpnadsväckande bakgrund hur publicering imotmen t.ex.av
vetenskapliga tidskrifter sker det fullt logiskt.är Vetenskapssamhället
har generellt betydligt förfinadestörre metoder ochnytta av
analysredskap enskildaän studier har mycket braatt grunddata.

För svenskt vidkommande kan statistikunderlagetnotera attman
inom det jordbruksekonomiska området genomgått påtagliga
förändringar under l990-talet. I och 1990-årsmed jordbrukspolitiska
beslut drog på den nationella ambitionen inom detta område.man ner
1993 genomfördes statistikreform bl.a. innebar LES bleven attsom
statistikansvarig myndighet området. Vidare innebar EU-
medlemskapet dels åtagandenvissa det gäller samlanär ochatt
sammanställa nationella data för arbetet inom unionen, dels att nya
stödsystem medförde både förändrade behov data ochav nya
möjligheter samla in stödrelaterade data.att

Man kan därutöver konstatera eftersom det i Sverige har saknatsatt
kontinuitet inom det verksamhetsområde utredningen behandlarsom
har de nationella data finns och funnits nyttjats i endast begränsadsom

Ävenomfattning. bokföringsdata Jordbruksekonomiskat.ex.om genom
undersökningen kontinuerligt insamlats har detta material sedan inte

på systematisktanvänts Eftersom data inteett sätt. alltid kommit till
användning har heller fåttinte den eller mindre automatiskaman mer
kontroll kvalitet följer med kritiska användare. När LESav som
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flertalfannmaterialetgranskninggenomföra ettlätnyligen manaven
därförgrannländer harvåramed flerajämförelsebrister. I av
grunddatarelevantavadsituationområden idagvissa sämre avseren

området.jordbruksekonomiskainom det
genomgripandemed översynår arbetathar LESantalUnder enett

pågårarbeteSverige. Dettastatistikarbetet inomstatistikbehovet ochav
utredningpågår störreintensitet. Därutövermed högfortfarande omen
KPI.statistikreform översynårs1993effekterna samt avenav

denresultatenkonstaterabakgrund kandenna attMot avman
avgörandefåstatistikområdet kommerinom attpågående översynen

analysverksamheteninriktadesamhällsekonomisktför denbetydelse
dennaOrganisationsformvilkenOberoendejordbruksområdet.inom av

statistiskadetberoendesig kommerverksamhet avtar varaman
materialtillgång dettillfullständigbehövsDelsgrundmaterialet. en

dennödvändigtförefaller detdelsfinnas, attoch kommerfinns attsom
vilkeninflytandefår direkt överberörutredningenverksamhet ettsom

vilkaområden underprioriteradeförframskall samtstatistik tassom
skall ske.dettaformer

verksamhetdenunderstryka viktendärmedvill attUtredningen av
måsteväljer,Organisationsformvilkenoberoendeutreds, manavsom

det arbetestatistiktillgång till relevantdirekt samt atttillförsäkras som
samhälls-för denunderstöds inombedriverhärvidlagidagLES ramen
till dennaåterkommerVianalysverksamheten.orienteradeekonomiskt

kapitel.idiskussion nästa

Självständighet5.4

Organisationsformverksamhets- ochsjälvständigBehovet enav
delar kanverksamheten. Tillinriktningenmed storavarierar man

gällerdetöverväganden närhärvidlag behöva göra somsamma
verksamhetencentrala för är attdetOmfrågeställningar.betydelsen av

givetvis behovetbeslutsunderlag ärpolitiskadirektafram avta
verk-sidanå andraVill attspecielltsjälvständighet inte stort. man

såväl regeringen,frånanalyserbehovettillgodoseskallsamheten av
intresseorganisationer,olikaforskarsamhället,myndigheter,frånsom

självständighetenförefallerkommunerjordbruksnäringen, m.m.
Även ilångsiktighetenförförutsättning.nödvändignärmast vara en

föredra.organisationsjälvständig attförefallerverksamheten varaen
ivisuppstår inteanalysresursemaKonkurrens ensammaom

delden utgörorganisation,självständig annanav enensom om
organisation.
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Om vill den aktuella kompetensenatt skall kunnaman användas för
analyser initierade flertalet de nämnda detavnämare inteav ärav ovan
rimligt detta skall kunnaatt förverkligasanta att med mindre än att
verksamheten har hög grad autonomi.en av

Å andra sidan det uppenbartär för verksamhet inteatt ären som
omfattande den skisserasän i kapitel, kanmer nästa administra-som

tionskostnaderna bli relativt väljerstora självständigtettom man
institut organisationsform. En liten självständig myndighetsom kan
därför behöva utveckla samarbete med organisationstörre vaden avser
administrationen och dess kostnader.

5.5 Utvecklingsmöjligheter
Utöver de basfunktioner verksamheten tilldelas kan i enlighetsom man,
med diskussionen frågeställningar, antal utvecklings-stortom ettse
möjligheter. Utöver de kopplingar redan kannämnts tänka sigsom man

potential inom bl.a. följande områden: livsmedelssäkerhet,en
fytosanitära aspekter, konsumtionsval, prisfrågor, landbygdsutveckling
och småde företagens betydelse inom livsmedelssektorn, forskar-
utbildning, undervisning, internationellt utbyte Dessa områdenm.m.
kan dock förväntas först denväxa grundläggandenär verksamheten
fungerar tillfredsställande och basverksamhetennär visat sig kapabel

genomföra de uppgifter den har huvudansvaratt för. De områden inom
vilka verksamheten kan tänkas öka kan antingen definieras och
finansieras regeringen eller definieras och finansieras viaav en
självständigt organiserad verksamhet, dvs. söker ochattgenom man
erhåller finansiering, frånextern andra myndigheter, näringen,t.ex.
forskningsråd eller internationella projekt, o.dyl.

Verksamheten skall inriktad tillämpad forskning ochmotvara
analyserande utredningar. Val arbetsmetoder och utvecklingenav av
dessa borde förbehållas verksamheten själv, i oberoendestort sett av

den organiseras, eftersom därigenom erhållervar neutralman en mer
och förutsättningslös i arbetet. Till börjanansats torde deten vara en
klar fördel för verksamheten metodvalet tämligen homogent,är dvs.om

åtminstone till börjaatt med koncentrerar verksamhetenatt tillman ett
enhetligt metodval, i huvudsak baserat traditionell national-
ekonomisk mikoteori, eftersom den lämpar sig väl för de centralamest
uppgifterna.

Med utgångspunkt i kämverksamheten det sedan finnassynes en
mycket utvecklingspotential, främststor de frågeställningarmot som
diskuterats ovan.
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Summering5.6

valsjälvklartingetdetfinnsdiskussionen avframgårSom av
nackdelarochfördelarbedömamåsteIställetorganisationsform. man

överväganden.radtillhänsynoch ta en
ochsamladdet notera attkan värt attAvslutningsvis envara

jord-inomanalysverksamhetinriktadsamhällsekonomisktorganiserad
nationellförinstrumentutmärktbliområde kan enbrukspolitikens ett

deltartidunderPersonalområdet.kompetensuppbyggnad inom ensom
identifieradedetill bl.a.vidarekanverksamheten ovani senare

anställd inompersonalsigtänkamöjligt attDet ävenär attavnämama.
ideltarvisolikaorganisationernaochmyndigheternanämndade

dettaFörverksamheten.diskuterade attdenförinomprojekt ramen
Organisationsform,såväl valkanenkelt sättskeskall kunna avett

betydelse.haplaceringgeografiskocharbetsform
hatroligenkommerverksamheten storförstyrfunktionValet av

delsformtillämpaangelägetförefaller att sombetydelse. Det en
ochverksamhetenutvärderakanvilkaefterkriterierdefinierar man

innehållerdelsriktning,önskvärd ettidendärigenom styra en
sittutvecklaorganisationeninomarbetar attdenförincitament som

slutkapitlet.idiskuterasverksamhetenStyrningarbete. av
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Organisationsmöjligheter

utredningsverksamhetochfinansierad analys-statligtmedSyftet en
tudelat: delsområdet kanjordbrukspolitiska attsägasdetinom vara

området,inomkunskapökadefterfråganallmäntillfredsställa en
beslutsunderlag.politisktbehovsäkerställadels ettatt av

allmänhetintresseradområdetdet förstainomKunskap avser en
grundläggandedetintresseinriktningar, därpotentiellaflertalmed ett

området belyst.aspektersamhällsekonomiskafåintresset är avatt
politiken,ikostnadseffektivitetenfrågeställningar kanExempel vara

jordbruksnäringen,utvecklingen iekonomiskadenmåluppfyllelsen, en
prisfrågor, konsumenter-ochkonkurrens-medkonsumentaspekterrad

livsmedel,rörandekonsumentinformationenochvalmöjligheternas
miljöfrågorjordbruketsutveckling,regionala etc.produktionens

detmotiverasefterfråganorienteradepolitisktdirektDen avmer
CAPjordbrukspolitik är ettEU:sfaktum avatt gemensamma

starktJordbrukspolitikenområden. ärbetydandegemenskapens mer
Sverigeförändring.kontinuerligstadd iochkomplexoerhörtifrågasatt,

tillställningöverskådlig framtid tvingas ettunderdärmed takommer
kanallmänhetskall förändras. ICAPhurförslagantal manstort

produktionsvenskfår effekterCAPförändringarsigförvänta att av
områden. Förjordbrukspolitikensförhållanden inomnationellaoch

såuttalatpolitisktsig inteförvänta ännärvarande kan även ett, omman
hanterasmedelinflytande denationelltökat överreellt,falli somvart

miljö- ochjordbruketsdettaFramföralltför CAP. rörinom ramen
finansierad.nationelltdelaridag till ärregionalpolitik redan storasom

jordbruks-svenskaprioriterade i denområdendessa ärEftersom
beslutsunderlag.och brettmed djuptönskvärtpolitiken det ettsynes

mednackdelarför- och attredogörelse överlämnasföljandeI det en
femutredningsarbeteochanalys-framtidasådantorganisera ett
delsJordbruksverket,inomdelsregeringen,underdirektdelsolika sätt:

fristående institut.slutligenLES ochdels ettSLU,inom somgenom
identifieradetvådebakgrundskallnackdelarnaochFör- mot avses

varandramedstå konfliktkan i motdelvis samtintresseområdena, som
kapitel.tidigareidiskuteratsvadbakgrund somav
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6.1 avdelningEn direkt under regeringen

Denna Organisationsform inte vanlig i Europa. såvälär l USA isom
Kanada finns emellertid betydande analysverksamhet inom Jord-en
bruksdepartementet. I Storbritannien finns vid Jordbruksdepartementet

akademiskt skolad avdelning med för beställningaren ansvar av
analyser och utredningar. Med placering under regeringen ien avses
det följande avdelning inom Jordbruksdepartementet.en

l Fördelar

Den främsta fördelen med lägga analysverksamheten direkt underatt
regeringen torde närheten till politiken, dvs. analyserna intimtattvara
kopplas till den politiska verksamheten. Det politiska arbetet kan
troligen många gånger ha fördelar närhet till akademiska analyserav en
och neutralt betraktelsesätt området.detett mer av egna

För svenskt vidkommande liknande frågeställning redan belystär en
i utredning analysverksamheten inom Jordbruksdepartementet,överen
författad Stefan Sjölander "Sveriges medlemskap i EU: styrningav -

statsbidrag, organisation och omfattning administrativaav av resurser
inom Jordbruksdepartementets verksamhetsområde inverkano
beredningen i regeringskansliet, juni 97, SAAC AB". Där konstatera-
des Jordbruksdepartementet behövde förstärkta analysresursemaatt
och eventuellt kunde och/eller från fram-att taman personer resurser
förallt frånanalysenheten påmarknadsenheten SJV. Vidareävenmen
efterfrågades frånpersonal med erfarenhet Regeringskansliet, främst
för förstärka arbetet månBryssel. I den Sverige vill spelaatt gentemot

aktiv roll i arbetet med förändra CAP identifierades behovatt etten av
analyskompetens och utredningsorienterat beslutsunderlag.ett mer

6.1.2 Nackdelar

Likaväl närheten till politiken kan fördel kan den ävenstorsom vara en
nackdel, speciellt departementen i Sverige harstorvara en som en

internationellt liten personalstyrka. Troligen svårtblir detsett att
tillgodose allmänhetens intressen med analysverksamhet förlagden
inom Regeringskansliet. svårt någonDet intressentär att attse annan

Regeringskansliet skulle ha glädje analysverksamhetenän i dettaav
fall. Det finns uppenbar risk för verksamheten fåräven inte denatten

långsiktighetautonomi och avancerade utredningar kräver. Vidaresom
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skall syssla medpåtaglig för den personalriskenär att mersom
kortsiktigai denolikalångsiktigt analysarbete sätt merengageras

svårt hållavidareförefallerdagsaktuella verksamheten. Detoch att en
får dominerandearbetetforskarvärldenmedfungerande kontakt enom

tillförläggsverksamhetennackdelarprägel. Andrapolitisk är att om
förvaltningenkontakt medbegränsadfår endastRegeringskansliet den

institu-statistikinsamlingen. Denkontakt medbegränsadlikaledesoch
administrativadagligajordbrukspolitikenskunskapentionella om

Regeringskansliet.upprätthålla inomsvårtillämpning är att

Jordbruksverketavdelning inom6.2 En

till statligt verkanalysverksamhetenoch ärutrednings-förläggaAtt ett
iharstatliga verkentillämpning. Desvenskgenuintgivetvis en

förvaltning.länders Detmotsvarighet i andra ärdirektallmänhet ingen
framuppgiftentilldela verkvanligtSverigeinom att taettatt

beslutsunderlag.orienteratsamhällsekonomiskt

Fördelar6.2. 1

utrednings-förlägga ochanalys-medfördelenfrämstaDen att
förvalt-tillden kopplingentroligen starkatill SJVverksamheten är

institutionella kunskapenföljandedäravdenochningen stora om
kontinuerligtSJV bedriver dessutomtillämpning.direktapolitikens

tillgången till alla defördel den direktaEn ärutredningsarbeten. annan
fördelYtterligareregister. ärstödsystemensifinnsdata ensom
Handels-miljö. Internationellaakademisk Dentillnärheten en

med SJV.i iIHH liggerJönköping väggväggihögskolan stort sett
utrednings-analys- ochsigfullt möjligt tänkavidareDet är att en

statistik-dendelardessutom inrymmerinom SJVavdelning avsom
skulle kunna haAvdelningenfinns verket. ettkompetens som

personal viddärvid IHH,med ekonomernasamarbetetämligen intimt
från och därpå SJVdatabyggdagenomföra analyserkundeIHH

medmetodkompetenssinkontinuerligt byggdepåpersonal SJV upp
SJV skulleplacering vidMedIHH.hjälp bl.a. kurser manenav

förutsättningtroligenpolitiken, vilkettill ärfå viss distansäven enen
allmänheten.intresseraskulle kunnastudiersjälvständigaför ävensom

positivafå hel delkunnadessutomlösningskulle dennaSJVFör en
utredningsverksam-samordningi form internspridningseffekter avav

kompetens.betydandetillförasskulle kunnadessutomheten, ensom
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verksamhet detta slag skulle kunna bliEn betydelsefull förävenav
idag har tydlig profilering internationellIHH, handel,motsom en

fortfarandepolitik och Europa. IHH inne i fas där arbetarär en man
bygger sin verksamhet och olika samarbeten.och Man kan medutupp

andra ord tänka sig de inriktningar fram gäller jord-växeratt en av som
brukspolitiken.

tillGenom förlägga verksamheten SJV skulle Regeringskanslietatt
kunna hel del studier utförda där inte behövde fulläven taen man

ändåpolitisk hänsyn till resultatet ha verksamheten förlagd inommen
statsförvaltningen. kan med andra 0rd tänka sig regeringenMan att

på fårenhet SJV, utredningar inte politisk ställningtarsomgenom en
områden.ändå politiskt aktuellabehandlar Det tordemen som vara

möjligt genomföra utvärderingar delvis har till syfte initieraatt attsom
frågor, därfördebatt och belysa specifika binda sig vidutan att

ståndpunkter.politiska

6.2.2 Nackdelar

På för Regeringskanslietmotsvarande kan närheten tillsätt som
såvälförvaltningen fördel nackdel. Med andra ord finnsvara en som en

fårmotsvarande risk för verksamheten inte den autonomi ochdet atten
långsiktighet krävs för neutralt analysarbete, dvs.ett attsom

ordinarie förvalt-tiden allt inriktas denverksamheten över mer
speciellt bakgrund hur verksamhetenningen. riskDenna är stor mot av

år. Ledningen vid SJV harutvecklats under under 1997vid SJV senare
CAP:s regelverk ochunderstrukit vikten hanteraoch 1998 attav

påpekat går in i fas lagtolkningutbetalningarna och SJVatt nu en av
förvaltning. tendens EG-och Denna även poängterasanses av

sådanframförallt dess revisorer. miljö riskenkommissionen och Ien är
huvudsakliga"kulturkrock" i relation till SJV:s arbete.uppenbar för en

Även framsyntledning kan ha varit den underSJV:s sägas närom
inte visat sig möjligtstartade analysenhet har det sedan1995 atten

upprätthålla sådan verksamhet. har detta kommit till uttryckFrämst
tjänster efter personal slutat vid enheten inte har besatts.att somgenom

mellaniakttagelse gäller samarbetet SJV och IHHEn somannan
år. årenflera Under de har det gjorts vissa försökfunnits sedan senaste

området.inom samhällsekonomiskautöka detta samarbete det Iatt
princip skulle och IHH kunna organisera utbyggt samarbeteSJV ett

förverkligade den potentiella verksamhet beskrivs Medsom som ovan.
hinder för projektorienterad ochandra ord finns det inga formella en

kompetensutvecklande verksamhet bygger utbyte data,ettsom av
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formoch IHH. DennaSJVpersonal mellanocherfarenheter av
stånd intressetillkommitemellertid inteverksamhet har atttrots

personalen vid SJV.från delarsåväl från sidaIHH:sfunnits, avsom
grad kansamarbete i högreutvecklamöjligt dettavaritdet inteAtt att

sida.från SJV:sområdet prioriterasintetolkas attsom
IHHfördeldet kankonstateradesdetLikaväl attatt vara ensom

därmedochverksamhetsinhåller på bygga ettattatt manupp
nackdeljordbruksområdet givetvisdetkan inlemma ärnaturligt sätt en

området. Vid IHH harinomerfarenhetertidigare harsedaninteatt man
jordbrukssektom.rörandestudiererfarenhetbegränsad avman

flerauppbyggnad finns detunderdessutomverksamheten ärEftersom
i dagslägetsaknarochförstärkasbehöverområden mansom

jordbruks-inomsamarbetspartnersinternationellaochkontaktytor
skullevid SJVanalysverksamhetfördelområde. Denpolitikens som en

potentiell.främstdärför i dagslägetIHHtillnärhetendra ärkunna av
erfarenheternarörandehärvidlagiakttagelse kan görasEn annan

aktuelladetinomverksamhetredanharVid SLUfrån SLU. man en
svårtvisat sigdettioårsperioden har attdenområdet. Under senaste

grundutbildningsåvältillstudenterattrahera agronomprogrammets
inomforskarstudierfortsattatillinriktningekonomiskmed som

begränsaderiskfyllt sprida dedärförförefallerområdet. Det att resurser
tvåområde institutioner.dettafinns inomsom

förvaltningsmodellen förutsät-svenskadenkanMan även notera att
fåsvårt regeringenord förMed andraverk. är ettsjälvständiga attter

verk. Infly-tillanalysverksamhet förlagdinflytande över ettreellt en
någonregleringsbrevtill uttryck iför sig kommaochitandet kan men

förchefeller möjlighetenstyrelsepåverkan via utseatt ent.ex. en
SJV.förläggs inomverksamhetenförefaller uteslutenverksamheten om

förrisknärvarande, dessutomföråtminstone attfinns, storDet en
vissaupprätthålla förtroende avnämaresvårt gentemotblirdet ettatt

svårtuppenbartförefallertill SJV. Detverksamheten förläggs t.ex.om
tillrelationkaraktär itillförlitligopartisk ochverksamhetenatt enge

till SJV.förläggsverksamhetenlantbruksintressenadelarstora omav

inom SLUinstitut6.3 Ett

Fördelar6.3. 1

miljö, dvs.akademisktillnärhetenpåtagliga fördelen ärDen enmest
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utredningsverksamheten, mednärmast automatik, fåratt tydligen
akademisk prägel. Det finns dessutom samordningsfördelar medstora
verksamheten inom framförallt institutionen för ekonomi vid SLU. I en
intern utredning arbetet vid institutionen, under ledning förreom av
rektorn Mårten Carlsson, föreslogs institutionen för ekonomi skallatt
försöka bilda institut till sin karaktär delvis sådanomfattarett som
verksamhet denna utredning behandlar. Institutionen för ekonomisom
har härvidlag utarbetat konkret förslag.även Förslaget gällerett starten

branschorienterat utredningsinstitut enligt planerna skulleettav som
under 1998. Vid tillkomsten föreliggande utredningstartas valdeav

emellertid institutionen avvakta utredningens arbete.att
inlemmaGenom verksamheten under SLU blir det naturligt föratt

personalen sig mellan den akademiskaröra miljön och utrednings-att
Påverksamheten. enkelt kan åstadkomma deladesätt tjänster,ett man

med verksamhet förlagd såvältill institutet till institutionen försom
ekonomi. ocksåDet förefaller naturligt hjälp studenter ochatt ta av
forskarstuderande, kan utföra del arbeten utredande karaktär.som en av
Personal arbetar med utredande verksamhet kan därmed fortbildasom
sig och forskare kan likaledes naturligt periodvis arbeta tillämpatmer
och verklighetsnära.

Om verksamheten förläggs till SLU blir den friståendedessutom
från politik och förvaltning och riskerar inte blandas med dyliktatt upp
arbete. ocksåDet möjligt det relativt okomplicerat fåär är allmänatt att
legitimitet för arbetet det utförs under SLU:s huvudmannaskap.om
Möjligheten tillgodose vad kan kallas allmänhetens intressenatt som
förefaller tämligen goda verksamheten förläggs inom SLU. Envara om

fördel förutsättningslösa utvärderingarär in i denattannan mer passar
akademiska miljön och objektiv naturlig.äratt ansatsen

Med verksamhet förlagd inom SLU förefaller det enkelt atten
utveckla samarbete med den breda jordbruks- ochett naturresurs-
kompetens finns vid Ultuna. Förutom rad institutioner medsom en
biologisk och teknisk kompetens finns idag flertal institut ellerett
Centrumbildningar kan komma naturliga samarbets-utgöraattsom

för samhällsekonomiskt jordbruksinstitut, Jordbruks-partners ett t.ex.
tekniska Institutet och Centrum för biologisk mångfald. Närheten till
hela Universitet,Uppsala Livsmedelscentrum, och Livsmedelsverket
innebär ytterligare möjligheter. Dessutom finns väl upparbetatett
internationellt kontaktnät inom det jordbruksekonorniska området

personalen vid institutionen för ekonomi. Möjligheterna attgenom
gästforskare bredda och fördjupa kompetensen goda. denIärgenom

mån snabbt vill igångkomma med utåtriktad verksamhet under-man
lättas dessa möjligheter placering inom SLU.av en
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Nackdelar6.3.2

alternativen kan närhetennämndaPå motsvarande för desätt som ovan
nackdel. finns delsDetmiljönakademiskatill den även utgöra enen

verksamheten,sprider sig tillakademiska problemrisk för internaatt
risk förövriga fallen,i dedels finns, attsätt ensamma som

inte i första handuppstå. verksamhetenEftersomidentitetsproblem kan
forskarvärlden innebärstrikt riktadforskningskall mot envara

fåantingenriskerarverksamheteninom SLUplacering attatt egna
övergår "ordinarietillalltden tidenidentitetsproblem eller överatt mer

alltså finnsgång detPåuniversitetsverksamhet". storasomsamma
komplementverksamhetenläggasamordningsfördelar med ettatt som

utred-risk förvid Ultuna finns detekonomiinstitutionen förtill atten
till den forsknings-alltför mycketningsverksarnheten renaanpassas

data.avståndet politik, förvaltning ochtillnackdelarAndramiljön. är
verksam-direkt inflytandevill hamån regeringen överI den ett mer

medvidare nödvändigtförefaller detinstitutetvidheten separaten
detför institutet, eftersomsjälvständig styrelsebudget och annarsen

universitetet,verksamhet,för institutetsriskuppenbarfinns att aven
önskvärtoch allmänhetenregeringenför sätt.prioriterasinte ett

LESutveckling6.4 En av

Fördelar6.4. 1

behövs förmycket den statistikförLES har idag ansvaret av som
jordbruksområdet.utredningsverksamhet inomsamhällsekonomisk

jordbruksstatistiskainblick i detgodsynnerligenhar därmedMan en
området. LESsker inompågående förändringarunderlaget och de som

utredningenverksamhetdenför delarredanhar vidare ansvaret somav
kunskaptill datatillgångalltså såvälfinnsgäller. Det stor omsom
och analyserför utredningarhittillsunderlagvilken använtstyp av som

erhålls ocksåtill LESförläggsverksamhetensektorn. Ominom en
och förvaltning.politikdistans tillsjälvständighet och en

förhållandevistycks haLES idagkanMan även notera att en
präglasarbetssättadministration och förvaltningeffektiv ettsamt som

olika uppdrag.utförarelämpligaförmåga hittagod externaatt avav
område värdefulladettainomkontakter kanochLES erfarenheter vara

verksamheten.identifieradeför den häräven
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6.4.2 Nackdelar

Eftersom LES redan idag har för del denansvaret storen av
verksamhet bedrivs inom det område utredningen gäller kansom som

det nuvarande arbetet inte till fullo fyller funktiondenanta attman
utredningen sitt fokus. LES verksamhet har viastyrtsger
regleringsbrev. LES tolkning dessa har inneburit valtatt attav man
beskriva och analysera vad hänt belysa vad kanän attsom snarare som
komma hända. Möjligen det därför olämpligt påbygga vidareäratt att
denna struktur. Ett skälen det arbete för närvarandeär attav som
bedrivs inom LES inte har den akademiska karaktär kansom anses vara

för institutmotsvarande i andra länder. LES har i och för sig godanorm
kontakter med institut i andra länder. Dessa kontakter gäller dock i
huvudsak statistikarbetet. När det gäller kontinuerliga relationer till
forskningsverksamheten saknas idessa helt.stort sett

Med tanke personalstyrkaLES kan nämnden inte själv utföra alla
åläggsde uppgifter den. harDet med andra 0rd inte varit möjligtsom

bygga intern kompetens för utveckla de analysredskapatt attupp en
och modeller krävs för med akademiskt inriktatatt ettsom mer
arbetssätt fullgöra uppdraget, mindremed öka personalstyrkan.än att

alltså frågaDet delvis huruvida arbetskulturenär inom LESen om
lämpar sig för den verksamhet här behandlas. Möjligen kantyp av som
det arbetssätt varit dominerande förklaras LES sammansättningsom av

tidigareoch syften. Genom syftet historiskt varit lägga fram dataatt att
årligaoch andra underlag inför förhandlingar påståkan fördetattman

fåLES tidigare varit viktigt fram beskrivning de olika in-att en som
kunnat Tyngdpunkten alltsåhar legat jäm-tressentema attenas om.

ka tillolika verklighetsbilder minsta nämnare,samman en gemensam
utreda sannolika konsekvenser framtida förändringar.än attsnarare av

åren emellertidUnder de har arbetet vid LES förändrats.senaste
Efter års1990 beslut intern jordbruksområdetavreglering ochom en
med arbetsuppgifter har LES förändrat sitt arbeta inom flerasätt attnya
områden.

LES saknar dock idag i samhällsekonomisk kompetensstort sett
med forskningserfarenhet. Delvis kommer detta till uttryck i de arbeten

utredande och analyserande karaktär beställer.LES Beställ-av som
ningar där orsakssamband behandlas med traditionell akademisken

ovanliga. Vanligtvis har LES istället inriktat arbetetäransats att ta
påfram material tillförlitligt beskriver vad har hänt,ett settsom som

försöka besvara frågan varför detta hänt.har LES harän attsnarare
dock fortlöpande lagt uppdrag till enskilda forskare och institutionerut
vid universitet och högskolor.
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får inte kopplingen till sigverksamheten inomLäggs LES vareman
bådealltså anföras nackdelpolitik eller förvaltning, vilket kan som en

fördel.och som en

fristående institut6.5 Ett

fristående institut inter-denorganisera verksamheten i ärAtt ett
till nationer medspecielltnationellt vanligaste formen, ser avom man

storlek inom EU.Sverige jämförbar

Fördelar6.5.1

friståendeinstitutet blirfördelen givetvisuppenbaraDen är attmest
fungerafår självständighet borde kunnadendärmedoch detatt som

den verksamhetarbetet koncentrerasför ärattgarant somsom
politik,inte blandas medsyfte och därförinstitutets samman
sådantfördelrenodlad forskning. Enellerförvaltning är att ettannan

självklarade övriga förslagen, harpå naturligareinstitut, sätt änett
bli enklaresysterinstitut i andra länder. Det kan därmedkontaktytor till
allmänheti den miljö där dylik verksamhet ilegitimitetvinnaatt

självständighet kan institutet bli bryggasinbedrivs. Genom även en
förvaltning/politik. kan bli fungerandeoch Detforskningmellan ett

såväl tjänstemän mellanspel. Iforskare kanmellanled där görasom
vidmakthålladet enklaretordesjälvständighetenkraft även attvaraav

lämpliga kompetensuppbyggnadochautonomiden som gynnar
olikainitiera arbete röranderenodlade syfteverksamhetens attsamt

politisktblir högaktuella.innan defrågeställningar
bidra med beslutsstödjande underlagverksamheten skall kunnaOm

långsiktigt ackumuleradområdejordbrukspolitikens krävsinom en
kunskapforskningsorienterad verksamhet ärkunskap. För rent omen

betydelsefull denlikaförhållanden allmänhet inte ärhistoriska i som
harsjälvständigt institututredningsverksamhet. Ettför traditionell

basverksam-kontinuiteten iförutsättningar bevaratroligen bättre att
skulleRegeringskansliet eller SJVvad avdelning inomheten än t.ex.en

medkonkurrerardåeftersom verksamheten inteha, sättsamma
ackumulerapersonal. Skall kunnaområden ochandra manom resurser

grad kontinuitet.området högkrävsrelevant kunskap inom aven
allmänhetens och näringenstillgodoselättareDet förefaller även att

området verksamheteninomanalyserande utredningar ärbehov omav
inomplaceraddensjälvständig, jämfört med ärt.ex.om

3 186277
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åtaRegeringskansliet eller Institutet frånSJV. kan sig uppdrag olika
intressenter och arbeta direkta kopplingar till politiken, förvalt-utan

eller renodlade forskningen. finnsningen den Det exempelvis ingen
åintressemotsättning mellan sidan konsumenternas eller näringensena

få frågor åvissa belysta andra sidan politikens ellerbehov ochattav
intressen, iförvaltningens speciella resultaten produceras formom av

från friståendeargumentation organisation.saklig analyser engenom
fristående kan neutral ditinstitut enklare fungera enhetEtt som en

kan förlägga uppdrag eller där olika kanolika intressenter personer
möjlighet till längre eller kortare gästspel. Det förefallererbjudas även

friståendepersonal vid institut skulle kunna bidrarimligt anta att ettatt
självständigt direkta hänsyntill samhällsdebatten sätt änett mer om

friståendemåste till politiska överväganden eller verksintressen. Etttas
befintliginstitut frihetsgrader vad avdelning inomhar större än en en

i belysaorganisation har, vad möjligheterna analysert.ex. attavser
frågeställningar. dylikaoch okonventionella Omoprövadeäven

för statsförvaltningen riskeninom är stor atttasansatser ramen
intentionuppfattas politiskresultatet änsnarare som ensom en

initierar förutsättningslöshelt idé. Studierprövning som enen nyav
friståendeviddärmed sannolikt enklare genomföradebatt är att ett

frågorolika jordbrukspolitiskabred allmän debatt därinstitut. En
uppnår såväl beslutsunder-i sig medföra bättrebehandlas kan att man

kunskapsnivå området.inomlag allmänt höjdsom en

Nackdelar6.5.2

får uppdragsgivarnasjälvständigt institutGenom upprättaatt ett
fårverksamheten. Verksamheten dessutombegränsad kontroll över

delarkontakt politiken, förvaltningen och de data-begränsad med av
utanför institutet. nackdel kanligger Eninsamlingen annan varasom

får svårigheteri "mellanläge" där detinstitutet hamnar attettatt
såväl politiken ochforskarvärlden medkontakter medetablera som

fårinstitutet självständig prägelarbetetförvaltningen, att engenom
dessutom troligen avgörandemellanlägeoch kultur. Detta är av

verksamheten blirinstitutets existensberättigande. Ombetydelse för
anledning inte förlägga denforskningsbaserad finns det ingen attrent

politiskt utredande finns detuniversitet och blir den kortsiktigttill ett
Regeringskansliet.den utanföranledning läggaingen större att

så mellanfristående arbetsmandat liggerinstitutsEtt sägaatt ren
uppfattasutredning. I vissa fall kan dettaochforskning som enren

splittradebekräftades denbesök NILF 1996,Viddiffus roll. ett
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heller "riktigai forskare" och inteidentiteten inte "riktigaatt vara
vetenskapligaväljer sig itjänstemän". När publiceraatt samman-man

tillämpad eller alltför ytlig.hang understundom alltföranses man som
tillsig direkt offentligaOm med material vänderman samma

alltfördet uppfattas teoretiskt.beslutsfattare risken iställetär att som
Å forskarvärlden, såvälsidan institutens medandra verkar utbytet

utredningsverksamheten, fungeraden traditionella offentligasom mer
så nordiska institut har samarbetei samtligatämligen bra, attmotto

lantbruksuniversitetet/högskolan/fakulteten, dels forskar-med genom
undervisning. Samtidigtstuderande, dels projekt, dels genomgenom

direkt i det politiska arbetet.utredningar kommer tillutförs nyttasom
Även alltså inte problemfri tycks den fylla sittmellanfunktionen ärom

vid institutet det därförspecifika syfte. När värderar arbetet ärman
såhar dess egentliga syfte i fokus,mycket viktigt attatt man

verkligen utvärderas sina premisser.verksamheten egna

6.6 Summering

diskuterats och bakgrund direktivenPå basis vad motovan avsomav
samhällsekonomiskt orienterad analys- ochutredningen att enmenar

områdejordbrukspolitikens lämpligastutredningsverksamhet inom
friståendefristående institut. Fördelarna medbedrivs inom ettett

och förvalt-den självständighet politikeninstitut bl.a.är gentemot
förutsättningslöst till demöjliggörningen angreppssättett mersom

åstadkommade möjligheternafrågeställningarna,aktuella stora att
hos uppdragsgivare och samarbets-arbetettrovärdighet för avnämare,

upprätthållamöjligheternaolika intressenmed samt attpartners en
medföljande kompetensuppbyggnad.kontinuitet och

risken förhållandevisnackdel högapotentiell förärEn
självständig organisation.administrationskostnader i litenen

tydliga alternativ detUtredningen detdärför finns närtreattmenar
gäller:uppdragetverksamhetengäller organiseraatt som

medUppsalafristående placerat1 Ett institut i närmareett
vidsamarbete med SLU;för ekonomiinstitutionen

budget, styrelsemedSLU,2 Ett institut inom separat egenmen
till delar särskilda regler;och i övrigt vissaäven

medmed Jönköpingfristående placering i3 Ett institut ett
samarbete med såväl SJV IHH.närmare som
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Det möjligt friståendetänka sig institutär även medett annan
placering. I regionen Malmö/Lund finns potential för samarbeteen
med olika delar Lunds universitet, högskolan i Malmö ochav
jordbruksekonomer i Danmark, starkt frånsamt ett engagemang
näringslivet. En placering i Stockholm goda samarbetsmöjligheterger
med antal universitetsinstitutioner, myndigheter ochett stora
organisationer med angränsande verksamhet. Närheten till den politiska
sfären beslutsfattareoch kan för Stockholm.även utgöra ett argument
De samordningsfördelama och samarbetsmöjligheternastörsta med
befintlig empirisk forskning finns dock i dagsläget, enligt utredningen,
vid institutionen för ekonomi vid SLU. Om istället prioriterarman
förvaltningskunskaper finns de befintliga samarbets-största
möjligheterna i Jönköping.

avslutandeI det kapitlet utredningens förslag och därpresenteras
diskuteras motiven utförligt.mer
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Förslag7.

Frågeställningar7.1

delutförsanalyserutgångspunkt deUtredningens är att avsomsom
tillkanleda till resultatskallutredningsverksarnheten nyttavarasom

politiska behov,Såväl direktaforumför brett avnämare.ett sommerav
skall kunnaorganisationers intressenoch olikaallmänhetens

tillgodoses.
frågeställningarna börhuvudsakligadeUtredningen attmenar

konsekvensanalysersamhällsekonomiskt orienteradeutgöras avav
debakgrundjordbrukspolitiken. Motrelaterade tillförändringar av

ijordbrukspolitikendenbetydande targemensammaresurser som
få genomarbetatangeläget generelltsynnerligenanspråk det ettattär

nationellpolitiken, såvälförändringarunderlag till somav
verksamhet belysersigkan detnivå. Konkret röraeuropeisk somom en

omfattning ochjordbruksproduktionensvadkonsekvenserna t.ex.avser
dess konkurrenskraftspridning,regionaladess gentemotinriktning,

tillgång information,på relevantkonsumenternasandra länder,
möjligheterna sina konsum-ochkonkurrenstillfredsställande att genom

eko-jordbruksproduktionen, produktionenssystemenstionsval styra
ochuthållighet, kostnadseffektivitetenekonomiskaochlogiska

styrmedelpolitiskamåluppfyllelsen i olika m.m.
institutet kanföreslagna övertavidare detUtredningen enattmenar

LES,regleringsbrev läggsårs1998idel de uppgifter somav
denfölja och belysakalkylerochutredningarexempelvis "att genom

"redovisalivsmedelsområdet".inomekonomiska utvecklingen samt att
efterföljandeiprimärledsåväl iutvecklingenekonomiskaden som

livsmedelskedjan".led i
svenskdetutredningengrundfrågordylikaUtöver att uranser

fastaverksamhetmedangeläget ettsynvinkel tarär somen
tillrelateradefrågeställningardvs.perspektiv,internationellt

och denWTO-förhandlingen,kommandedenavtal, bl.a.internationella
utvidgningfrågan EU:s österut.synvinkel viktigasvensk omur
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Utredningen vidare det viktigt kopplaär utrednings-att attanser
verksamheten inom områdendessa till återverkningar för konsumenter-

och regionala utfall. frågeställningarDe inom dessa områdenna som
ha betydelse utvecklingen inomär livsmedels-stor t.ex.anses

förädlingen och handeln vad konkurrensvillkor och konsument-avser
påverkanpriser, på livsmedelsutbudets bredd och folkhälsoaspekter,

jordbrukets betydelse för den regionala ekonomin i för service-stort,
utbudet och levnadsvillkoren i glesbygden, etc.

Utredningen vidare det finns betydande föratt ett utrymmemenar
sammanställande pågårstudier. Det för närvarande bl.a. flertalett
forskningsprojekt i högre eller lägra grad berör verksam-som
hetsornrådet. fortlöpandeAtt frånsammanställa resultaten arbeten
rörande bl.a. konsumenter, livsmedel, miljö och regionala förhållanden
på sådant resultatens eventuella relevans för jordbruks-sättett att
politiken blir uppenbar utredningen angelägen uppgift föranser vara en
det föreslagna institutet.

frågeställningarDe i första hand kan komma bli aktuellaattsom
hänger delvis med vilka metoder och modeller väljer attsamman man
arbeta med. Olika analysverktyg lämpar sig eller mindre väl förmer
olika frågeställningar. Genom i ursprungsläget koncentreratyper attav
sig på ekonomisk teori kan uppnå tämligen enhetligt arbetssättettman
för verksamheten. Enhetligheten i den verksamheten behöveregna
kombineras med hög grad och öppenhet för samverkans-storen av
projekt med kompletterande ansatser.

Möjligheterna koppla olika analysredskap till varandra ochatt
därigenom bredda funktionsmöjlighetema bör därför i förekommande
fall byggas frånredan början. Dylika kopplingar kan, vadutöver som
skissas gälla exempelvis miljöfrågor. förefalleräven Det t.ex.ovan,
möjligt vid uppbyggandet ekonomiska modeller för jordbruketatt av

dem till modeller kväveutlakning och viceöveranpassa versa.
Man bör dock inte ha ambitionen frånredan början täckaatt ett

alltför omfattande arbetsområde, koncentrera sigutan snarare
prioriterade områden. basverksamhetenNär väl etablerad finns detär
däremot anledning expandera verksamheten till inkluderaatt att nya
frågeställningar allt eftersom så tillåter.resurserna

Utredningen därmed den verksamhet föreslås förstaiattmenar som
hand skall sig frågeställningar inom jordbrukspolitikens områdeta an

i huvudsak riktar sig långsiktigagenerella problemmotsom av
principiell karaktär, dagsaktuella frågeställningar.än lmotsnarare
någon mening bör frågeställningar för principiell belysningtaman upp
redan innan de blivit politiskt högaktuella.

Utredningen vidare verksamheten skall inriktasatt mot attmenar
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meningsfulltmöjligtdet sättutveckla analysverktyg gör att ettsom
förändringar. I förstaolikade kortsiktiga effekternabelysa även av

underhållet ekonomiskauppbyggandet ochhand åsyftas härmed mo-av
livsmedelskonsum-ochjordbruksproduktionenexempelvisdeller över

inommiljöpåverkan och konkurrensenSverige, produktionenstionen i
regionalmodellerna habörDå möjligtlivsmedelsssektom. detta är en

olika delar.i landetseffekternaså kan studerauppdelning att man
kompetensbyggaviktigtvidare detUtredningen är attatt upp enmenar

frågeställningar.internationellahanterarangående modeller som
docktidsperspektiv finns deti längreochMed ettresursermer

täcka samtligaskulledet inteanledningingen attattatt ovananta
tydliga kopplingarkan därutöverfrågeställningar. Mandiskuterade se

förädlingsindustrin ochgårdsnivå, studierytterligaretill studier av
tillmiljöfrågor relateradeolikaspektrumbretthandeln, ett av

EU-politikeninspirerade studierstatsvetenskapligtjordbruket, av
landsbygdsfrågor,integreradevadnivå, bredare ansatser avser

området,inomundervisningochforskarutbildning m.m.

fristående institut7.2 Ett

utredningendiskuteratsvadbakgrund ettattMot ovan ansersomav
lämpligadenjordbruksekonomiskt institut utgörfristående mest

aktuell. Omverksamhet härför den ärorganisationsformen typ av som
denmeningenskall flexibel iverksamhetvill ha attvarasomman en

fungeratill godo och kanmånga intressenterkommakan genom
arbetsformer,nätverksanpassadedelvisochföränderligatillfälliga,

gradvälja med höginstitutlämpligastdetförefaller ettatt av
integritet.ochsjälvständighet

förhindrarviktig funktion deni detfyllersjälvständigheten atten
ochinriktningändrarverksamheten hastigt att resursernaatt genom

ikaraktärlöpandeuppgiftertill andrapersonalen flyttas t.ex.över av
för möjligheternaocharbetetkontinuiteten i attmyndigheter. För

fristående instituttordekompetenslångsiktigt bygga ett varaenupp
verksamhetenresultatenorganisationsformen. Omlämpligasteden av
förefaller detintressenterantalrespekt hosskall kunna vinna stortett

inteverksamhetenuppfattar ärockså intressenterviktigt dessa attatt
speciellt särintresse.ellerpolitiska ambitionerstyrd ettav

etableramöjligheternaunderlättar dessutomSjälvständigheten att
forskningsinstitut i andramedsamarbetevidmakthålla kontakt ochoch

inom landet.universitetochmyndigheterinstitut,länder samt
få tydligverksamheten börvidareUtredningen att enmenar
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akademisk inriktning. Förutom empiriskt analysarbete skulleett eget
det kunna uttrycks verksamheten bör präglas arbetsformattsom av en

inriktar sig föra akademiskaöver arbeten och resultat tillattsom en
för beslutsfattare och andra intressenter användbar form.mer

Utredningen det kan finnas nackdelaräven medattmenar ett
fristående institut. Om regeringen, via statsbudgeten förutsättssom
finansiera basverksamheten, tillgången på beslutsunderlagegetser som
det enda syftet med verksamheten förefaller det lämpligare att
organisera verksamheten inom Regeringskansliet. månI den medman

sådant perspektiv fortfarande eftersträvar långsiktigtett ochett
förutsättningslöst arbete det avgörande betydelseär skaparattav man

arbetsform den för Regeringskansliet löpandegaranterar atten som
verksamheten inte berör analysarbetet.

En nackdel friståendemed institut risken förutgörsettannan av
relativt höga administrationskostnader för mindre myndigheter och
organisationer. Mot bakgrund erfarenheter från andra liknandeav
institut frånoch Statskontoret det uppenbart administrations-är att
kostnadernas andel de totala kostnaderna ofta småförär störreav
organisationer för Om verksamhetenän kan förväntas ligga kvarstora.

liten omfattning, helårsarbeten,tio innebär dettat.ex. atten en
betydande andel de totala går till administration. Genomav resurserna

förlägga verksamheten till befintlig myndighet eller institutionatt en
kan besparingar samordnagöras de administrativa funk-attgenom
tionerna. Genom samarbetsavtal det gäller administration tordenär det
dock friståendemöjligt för institut mildra denna eventuellaett attvara
nackdel.

Likaväl självständigt institut medger fördelen institutetett attsom
initiativ frågor,kan driva initiera analyser och projekteget starta

medför det minskade möjligheter för finansiärernaäven arbetetatt styra
och resultaten. Utredningen detta ofta kan fördel,attmenar vara en om
syftet med verksamheten arbeta långsiktigamedär och grund-att
läggande frågeställningar till sin karaktär ofta kan mindresom vara
kopplade till kortsiktiga politiska frågeställningar. Icke desto mindre

de begränsade styrningsmöjlighetemautgör nackdel för dem utanfören
institutet behållavill denna möjlighet.som

Sammantaget dock utredningen fördelarna medattmenar ett
fristående institut klart nackdelarna.överväger

7.2.1 Arbetsform och omfattning

Med utgångspunkt,utredningens verksamheten skall tillatt vara gagn
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lämpligt arbetetförefaller detspektrumför brett avnämare, attett av
lättarehärigenommöjligt. Detså självständig form ärutförs i somen

Medresultat.uppdragsgivaresåvältillförhålla sig neutralatt som
kompetensennationellaspridda ärtillfället spröda ochden förtanke

fungerandestånd välfå tillbetydelsecentraldessutomdet ettattav
verksamhet.angränsandebedriveridagmellan desamarbete parter som

Även organisationsform.självständigtorde underlättasdetta av en
medarbetsform,projektorienteraddärmedUtredningen att enmenar

myndigheter,existerandemellan idagtill samarbetemöjlighetergoda
förutsättning förrad fördelar. Enerbjuderinstitut,ochinstitutioner en
alltför hög gradinte iverksamhetensdylikt arbetssätt är att resurserett

medel fördet finnsanställd personal,fasti externabinds attutanupp
frånviktigt redananställningar. Dettillfälliga är ävenuppdrag och att

det finnsi synnerhetsamarbete,internationelltinbörjan bygga ett som
frågeställ-inom dedra fördelutomlandsbetydande kompetens att aven

bli aktuella.kommerningar attsom
för verksam-särskilt betydelsehakommerSamarbetsklimatet stor

uppbyggnadsskedet.underlag underframställamöjligheterhetens att
fullt möjligtgivetvistidshorisont detlängreoch ärMed enresursermer

dennaeftersomnationell kompetensbetydandebygga menatt enupp
vikt skall läggasutredningen speciellidagdel saknastill attstor menar

samarbete.flerförgrenatunderlättararbetsformvid ettsomen
troligenkontakteroch ärsamarbeteSamtidigt externa ensom

tillfredsställandeskall kunnaverksamhetenförförutsättning att ge
på basverk-meningsfull omfattningviss minstaresultat krävs även en

utredningredovisas i Statskontorets seerfarenhetersamheten. De som
minstkräververksamhet föreslagnadentvå tyderbilaga att somen

det föreslagnaanalytiska arbetet. Förhelårsprestationer i detsju att
totalt krävsutredningen därför detfungeraskallinstitutet attmenar

Dennaengagerade verksamheten.ihelårsprestationercirka tio
från andraerfarenheternamedvälomfattning stämmer även överens

Utredningenmed.kontaktvaritutredningen iorganisationer menar
tioomfattande cirkamindreblir äninte börverksamhetendärför att

och andrapå ställelokaliserashelårsprestationer, de flesta sammavarav
anställning.tillfälligprojekt ellermedverka ikan externa genom

Geografisk placering7.2.2

institut ijordbruksekonomisktfriståendeUtredningen att ettmenar
SLU.i närhetenlokaliserasdrardagsläget störst attnytta avav

samladedenidagharekonomi vid SLU störstaförInstitutionen
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nationella kompetensen på området. SLU har därutöver omfattandeen
verksamhet inom angränsande områden rörande främst miljöfrågor. I
Uppsala finns Uppsala universitet, Livsmedelscentrumäven och Livs-
medelsverket med kontaktmöjligheter livsmedels-rörande bl.a.stora
aspekter. Genom samordna vissa administrativa funktioner torde detatt
gå sänka de relativt höga kostnaderna friståendeför litet institut.att ett

SLU har omfattande verksamhet inom angränsandeäven en
områden. Dels finns växande kompetens inom det miljöekonomiskaen
området, dels finns omfattande naturvetenskaplig forskning inomen
jordbruksområdet. finnsDärutöver andra institut och centrum-
bildningar verksamhetsområden.inom angränsande

bör dock beakta det faktumMan del den centrala nationellaatt en av
områdekompetensen inom utredningens inte finns i Uppsala

Rekryteringsbasen för verksamheten kommer därför, speciellt i in-ett
ledningsskede, betydligt bredare regionen Uppsala/Stockholm.änvara
Utredningen det i uppbyggnadsskedet exempelvisattmenar vore
önskvärt med utomlands inköpt eller inhyrd kompetens. För att ett
fungerande integrera denna kompetens i verksamheten krävssätt en
flexibel arbetsfonn.

påpekats tillgångenSom tidigare relevanta dataär även av
friståendecentral betydelse. Utredningen därför institut iatt ettmenar

måste tillgångUppsala försäkras till relevanta databaser. En naturlig
förutsättning för detta institutets arbetsform såär att attanpassas
samarbetet med de statistikansvariga myndigheterna aktivt gagnar
berörda parter.

7.3 Styrning Verksamhetenav

Utredningen föreslår institutet organiseras i myndighetsform.att
Verksamhetens styrning regleras därmed i hög grad genom

Ävenmyndighetsformen, via bl.a. regleringsbrev. styrningenom av
myndigheter till definieraddelar i existerande regelverkärstora

någradiskuteras nedan betydelsefulla aspekter.
föreslårUtredningen institutet leds styrelse ochatt av en en

verksamhetsledare. Styrelsen bör i sin sammansättning ha
från olika fråntilltänkta dvs.avnämare,representanter t.ex.

Regeringskansliet, myndigheter, näringen, konsumentintresset, folk-
rörelser och forskarsamhället. Utredningen det lämpligtäratt attanser
verksamhetsledaren regeringen och denna väljs främstutses attav
utifrån sin analys- och utredningskompetens, eftersom verksarnhets-
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ledaren för kommerdet analysarbete bedrivas.attansvarar som
Utredningen det krävs kvalificerad akademisk kompetens iattanser
den rollen.

Institutets regeringenstyrelse skall den och häräven utses av anser
förmågan frågeställningarutredningen identifiera relevanta skallatt att

avgörande. till verksamhetenStyrelsens uppgift är att attvara se
områden.bedrivs inom prioriterade Styrelsen därmed föransvarar

långsiktigaverksamhetens inriktning medan verksamhetsledarenmer
för hur arbetet genomförs.ansvarar

påverkaRegeringen kan vidare verksamheten vid institutet via
frågeställningarantalregleringsbrev och där identifiera ett som

någonprioriteras. Regeringen, eller intressent, kan därutöverannan
anslåverksamheten direkt förmedel speciellastyra attmer genom

ändamål, dvs. direkt bekosta önskvärda studier.attgenom
formulera förRegeringen kan verksamheten relevantaäven

effektmålkvalitetsrelaterade för institutets basverksamhet och anpassa
mål uppnås.sin finansiering efter hur väl dessa Utredningen attmenar

särskilt angeläget regeringendet därmed blir uppträder tydligt i sinatt
beställare.egenskap av

vidare institutetsUtredningen verksamhet bör följas iattmenar upp
rådnågon vetenskapligt ellerform internationellt "advisory board".av

rådsådant skall dels få frånSyftet med influenser andraattett vara
angränsande området,och kvaliteten påländer inom det dels attegna

kontinuerligt följs på rådetSammansättningen kanverksamheten upp.
tiden beroende problemområdenväl ändras demycket över som

med.institutet arbetar
styrelsen inför verksamhetsårvarje börUtredningen att nyttanser

e.dyl. årligprojektkatalog Utöverutforma plan byggdenen en
självtprojektkatalog bör institutet långsiktigsådan utarbeta en mer

innehåll styrelsen kan årligaverksamhetsidé besluta Deöver.vars
projekten kan sammanhang.därmed isättas störreett

Utredningen rekryteringen personal ividare föratt ansvaret avanser
helhet bör för arbetetssin ligga verksamhetsledaren. Ansvaret

påutförande och publicering ävenledes till fullo liggabör
verksamhetsledaren.

7.4 Finansiering

Utredningen den utredningsverksamhet idag bedrivsattmenar som
inom LES och inte fyller de i direktiven angivna behoven. DettaSJV
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heller varithar inte det egentliga syftet med den utredningsverksam-
heten. Utredningen vidare Regeringskansliet inom jord-attmenar
bruksområdet håller bygga bättre intern analyskompetens,att upp en

någrajämfört situationen för årmed sedan. Utredningen därföranser
finns anledning omdisponeradet de medel inom budgetLESatt att som

explicit skall användas för utredningar och analyser och iställetatt
två årligen,använda dessa knappt miljoner kronor del ipengar, som en

grundfinansieringen det föreslagna institutet.av
Utredningen det till delar möjligt inomäratt stora attmenar ramen

för SJV:s löpande verksamhet utföra utredningar den karaktärav som
LES till dags dato bedrivit. Utredningen områdedet dettaattmenar
finns samordningsmöjligheter, eftersom SJV har kännedom destor om
utredningsverktyg basen för del LES hittillsvarandeutgörsom en av
utredningsverksamhet. Av denna anledning finner utredningen det

anspråkrimligt hela LES utredningsbudget i för föreslagnadetatt ta
institutets verksamhet.

utredningen det rimligt förväntaDärutöver sigäratt att attmenar
pågående jordbruksstatistikenden kan leda till ytterligareöversynen av

besparingar, främst inom strukturstatistiken. Ett underlättasätt att
samordning, omorganisation och uppbyggnad denna statistik, ärav

flyttaenligt utredningen, kompetens och statistikansvar tillöveratt
och medelSJV därmed lägga LES. Alla de LES idag förfogarner som

gäller statistikproduktion överförs därmeddet till SJV häröver när men
Såvälföljer besparingskrav. identifieratLES SJV haräven ett som

besparingsmöjligheter och besparingskravet gäller i princip dessa
möjligheter. bör dock dessa besparingarDet inteännu ärnoteras att
realiserade.

LES statistikansvar ochGenom flytta LES kompetens inomöveratt
område utredningendetta till SJV det möjligtäratt attmenar

åstadkomma rationaliseringsvinster, dels det gäller arbetet mednär att
beställa statistik och arbetet med analysera statistikanvändamasatt

dels det gäller produktionenbehov, framförallt struktur-när av
jordbruksornrådet.statistiken inom

sådan överflyttning statistikansvarGenom och kompetensen av
går tvåutredningen det frigöra de cirka miljoner kronoratt attmenar av

årliga gårLES anslag till arbetet med beställa statistik.attsom
årligaHärigenom utredningen påLES hela basanslag, cirkaattmenar

fyra miljoner kronor, bör omdisponeras för finansiera verksamhetenatt
vid det jordbruksekonomiska institutet.nya

kan uppståDe besparingar förväntas inom främstsom
strukturstatistiken kan troligen inte till fullo realiseras förrän efter
några år. Utredningen dock, bakgrund de diskussionermotmenar av
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bör läggas,besparingskravstatistikområdet,pågår inom ettattsom
årliga anslaget inomdetmiljoner kronorfemtillomfattande tre av

bespa-strukturstatistiken. Dessagällande främstjordbruksstatistiken,
år.till del efterverksamhetenden ettdärmed kommaringar kan parnya

på tio miljonersju tillbudgetkrävsdetbedömerUtredningen att en
kvalificerad analys-bedrivameningsfullt sättförkronor ettatt en

inriktning inomsamhällsekonomiskmedutredningsverksamhetoch
område.jordbrukspolitikens

främstinombesparingarnarealiseratid detdenUnder atttar
Utredningenfinansiering.tillfälligdärförbehövsstrukturpolitiken

omdisponeringartillfälligatillskjuterregeringenföreslår därför att
verk-förstainstitutetsunderkronormiljonermotsvarande ett par

besparingarnaeftersomalltmedelsamhetsår dessaoch trappasatt av
behovvisstfinnaskanDetrealiseras. ävenstatistiken ettinom av

behöverinteuppbyggnad,institutetsunderfinansieringtillfällig som
finansieringen.kontinuerligadentäckas av

anspråkiskulle kunna ärkaraktärtillfälligmedel tasDe somav
pågår inomdock,Regeringskanslietdefinierade. Inominte ramenännu

möjlighetervilkadiskussionbudgetarbetet,traditionelladetför omen
buds.stå tillkansom

detbörLESförslag läggautredningensanledning attMed nerav
kalkylområdetochstatistik-inomkompetensdenunderstrykas somatt

verksamhetdenförbetydelsecentral ävenLESinomfinns äridag av
medinstitutet. Detjordbruksekonomiska ärdetföreslås inomsom

fortsättningsvis kankompetensdenna ävenangelägetordandra att
jordbruksstatistiken.förändringsarbetet inomutvecklaföranvändas att

arbetsuppgifterFördelning7.5 av

från tillLESstatistikansvaretflyttaförslagmed utredningensochI att
ochdelar flyttastill överutredningsverksamhetLESoch storaSJV att

rimligtdetutredningen äruppgifteri institutets attomformuleras menar
till SJV.utredningsuppdragendeskriptivadeförläggahuvudsakiatt

identifierbaraolikaredovisningar överhänförasHit kan t.ex.
jordbrukspolitikenskompetensmycketförändringar. Den stora om

fortsättningenigivetvisSJV bör äveninom tasfinnsförvaltning som
påverkar inteföreslårutredningenförändringarDetill somvara.

Tillavseende.dettaRegeringskansliet iochSJVmellanrelationen t.ex.
där syftetuppdraganalyserandedäremotverksamhet hörinstitutets mer

orsakssamband elleridentifiera attantingenbörhuvudsaki attvara
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bedöma konsekvenser olika framåtsyftande förändringar.av
Institutets verksamhet kommer delvis delar dentangera av

tillämpade forskning bedrivs vid institutionen för ekonomi vidsom
SLU. Utredningen detta någotinte problem. Omär störreattmenar
regeringen genomför tydlig precisering områden inom vilka deen av
vill ha analyser, dvs. tydlig i sin beställarroll,är torde det fulltvara
möjligt tillförsäkra sig institutets basfinansiering föranvändsatt attom
de högst prioriterade områdena med hjälp metoder inte striktärav som
forskningsorienterade. Institutet kan därutöver söka förpengar
ytterligare verksamhet, inom tillämpad forskning,t.ex. samma
villkor andra forskningsinstitutioner.som

Institutets basverksarnhet skall påinriktas analyser vänder sigsom
till beslutsfattare, för vetenskaplig publicering.än Utredningensnarare

detta inte skall hindra institutet publicera arbeten iatt attmenar
vetenskapliga tidskrifter. stället sådantI skall arbetssätt syfta tillett att
utveckla kompetensen hos institutets personal. En kontinuerlig
kompetensutveckling kommer behövas för säkerställa högatt att en
kvalitet de analyser och utredningar institutetsutgörsom
huvudsakliga syfte.

Gränsdragningen mellan tillämpad forskning vid institutet och
traditionella vetenskapliga institutioner alltsågäller inte i första hand
problemställningama finansieringen. Utredningenutan snarare menar

den vetenskapligt inriktade forskningsverksarnheten vidatt rent
institutet i första hand skall finansieras sökta anslag och integenom

basfinansieringen.genom

7.6 omfattandeEn verksamhetmer

institutetNär väl etablerat kommer dess verksamhetär radtangera en
områden. finnsIdag tydlig brist branschinriktad tillämpadt.ex. en
forsknings- och utredningsverksamhet inom livsmedelsområdet. denI
mån institutet kan finna finansiering och personal för sådanen
verksamhet utredningen detta kan lämplig framtidautgöraattmenar en
breddning verksamheten. Detsamma gäller samarbetsprojekt inomav

områdende angränsande tidigare diskuterats.som
Förutom branschorienterade analyser kan det sigröramer om

företagsekonomiska aspekter inom jordbrukspolitikens område,
miljöfrågor såväl företags- samhällsnivå, olika aspekter påsom
regional utveckling, konsumentaspekter de sarnhälls-utöver rent
ekonomiska osv.

Grunddragen i denna verksamhet alltsåutgörstyp attav av
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de kan finansierasochkärnverksamhetinstitutetsstudierna atttangerar
alla tänkbarakanFinansiärereller medel.via anslag andra externa vara

forskningsråd internationellatillfrån ochuppdragsgivare, branscher
verksamhetUtredningenutredningarstatliga attpartners, avmenarosv.
begränsastaktutvecklas ikunnaslag kommerdetta avsomen

förmårmån institutetförmåga. denIkapacitet ochinstitutets egen
personal kankompetentattraheraprojekt ochintressantaformulera

sådandärförUtredningenexpandera.verksamheten attmenar
klarar sig iväl institutetefter hurutvecklasverksamhet kommer

med andra utförare.konkurrens
enkeltsådan verksamhet inteannorlunda förFörhållandena är som

ochanalyserfinansiärer. Hit hörmöjligalämpliga ellerfinner t.ex.
organisa-penningstarkaområden idag saknasdär detutredningar inom

förintressekonsumentfrågor. Idag finnsradtioner, stortettt.ex. en
konsumentorganisationnågon starkfinns intekonsumentfrågor detmen

förefallerefterfrågade Detanalyser.allabeställamedelhar attsom
låter bedrivassådan sigmån verksamheti dennaturligtdärmed att

går då utanförUppdragenfrån statsmakten.finansieringenkommer
Utredningen har inteforskningsanslag.ellerutredningartraditionella

dockområde. Utredningendettaförslag inomnågra färdiga attmenar
eftersträvaalltidgrundläggandei sin attinstitutet, ansatsattgenom

till skapamöjligen bidrakonsumentaspekter, kan ettbelysa attäven
inomkompetens byggsdenfinansiellt attutrymme uppsomgenom
ledaså sker kan detOmpotentiellaför avnämare.institutet tydliggörs

åtminstone tillkonsumentområdet,utredningar inomoffentligatill att
andramöjligtDettill institutet. ärförläggs ävendel, atten

tydligtdettill vissa uppdragkan skapaorganisationer resurser om
Eftersomutförare uppdraget.kompetentframgår finnsdet enatt aven

utredningenosäker dockskisseradeden ärutveckling attmenarsom
frågeställningenorganisationskonunittén bör medarbetaföreslagnaden

med direkt konsument-utredningsarbetetochkan öka analys-hur man
livmedelsområdet.frågorrelaterade inom

arbetaskulle kunnaframtideniinstitutetverksamhetAnnan som
kanvia uppdragfinansieringinte enkelt finnermed och vara avsom

långsiktiga studiersigforskningskaraktär. Det kan röra avom
spridningundervisning ochellergrundforskningskaraktär, avom

någrautredningenhär harhelleranalyser. Inteinstitutetsresultaten av
illustreradiskussionmed denna ärfärdiga förslag. Syftet attsnarare

institutetssigförväntavad kanochutvecklingsmöjligheter attman
tillförbreddaskompetens kan mot resurser.merom man
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Behovet7.7 organisationskommittéav en

Inom för utredningens arbete har det inte varit möjligt påatt ettramen
tillfredsställande behandla alla de frågor relaterade till desett ärsom
förändringar utredningen rekommenderar.

Utredningen det krävs cirka århalvt förberedandeatt ettmenar av
arbete innan institutet kan börja verka. Med hänsyn till de angelägna
arbetsuppgifter stårinstitutet inför bl.a.; CAP:s fortsatta refor-som
mering; kommande förhandlinger;WTO Sveriges ordförandeskap i EU
och EU:s östutvidgning, utredningen organisationskommitténattmenar

påbörjabör sitt såarbete det möjligt. Detaljerna organisa-är översnart
tionen institutet, dess styrning olikaoch ansvarsfördelningar ärav
fortfarande ofullständiga. En organisationskommitténs uppgifter blirav
därför arbeta vidare frågor.med dessa Utredningen föreslår därföratt

det tillsätts organisationskommitté under hösten 1998.att en
Utredningen exempelvis det krävs bättre samordningattmenar en
vad idag fallet det gäller den jordbruksekonomiskaän är närsom

statistiken och användningen dessa basdata. Utredningen attav anser
det central betydelse den kompetens ingåkan förväntasär iattav som
det föreslagna institutet får inflytande pågåendedet översynsarbe-över

inom jordbruksstatistiken.tet
frågorNär det gäller relaterade till jordbruksstatistiken har det inom

för utredningen inte varit möjligt genomföra fullständigattramen en
analys. Ser till hur de jordbruksekonomiska instituten organi-ärman
serade i andra länder har de i allmänhet det nationella föransvaret
åtminstone bokföringsdata. Utredningen det inte lämpligtärattmenar

från början, motsvarande flytta detta statistikansvar påsätt överatt
nyinrättat jordbruksekonorniskt institut i Sverige. Utredningenett

det viktigare institutet i första hand får ordningäratt attmenar
organisationen och uppbyggnaden den huvudsakliga verksamheten.av

påDet däremot möjligt det sikt önskvärtär med över-att vore en
flyttning delar statistikansvaret. frågaDenna skulle med fördelav av
kunna behandlas inom organisationskommittén. Utredningen vill dock

vikten institutet försäkras tillgång relevanta data.poängtera attav
frågaEn inte i sin helhet behandlad utredningenärannan som av
detaljerad beskrivning hur samordning,utgörs samarbeteöverav en

och gränsdragning mellan Regeringskansliet, SJV, SLU detoch
Ävenföreslagna institutet skulle kunna frågordylika ärut.se om

berörda utredningen finns det fortfarande förutrymmeav en
fördjupning. Organisationskommittén bör därför arbeta ytterligare med

fråga.denna Samordning och avgränsning med och andramot
politikområden borde enligt utredningen, ingå i detta arbete.även,
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utredningsaspekterGenerella7.8

i förstaverksamhetdylikfinansieringenUtredningen att enavmenar
intressenågotintefinns störreDetstatliga medel.medmåste skehand

finansierakonsumentorganisationernaeller attjordbruksnäringenfrån
kananalyser utgöraframtagandekompetensuppbyggnad och somav

Även detforskningssynpunkt ärbeslutsunderlag.politiskadelar urav
såochkonsekvensutredningarfinansieraintressantmindre passofta att

beslutsunderlag. Ivärdedirekthardestudiertillämpade ett somatt
bredadenintresserakanfrågor sägasuppdragethuvudsak rör som
tillsyftarbl.a.deeftersom attiskattebetalarnaellerallmänheten stort,

användningenförbättratillochfackkompetens attytterstbygga upp en
densigförväntainteskäl kan attdessamedel. Avoffentliga manav

statliguppståkunnaskallberörutredningen utanverksamhet som
finansiering.

fåkommerinteverksamhetenföreslagnadenUtredningen attmenar
vidareUtredningeneffekter. attjämnställdhetspolitiskanågra menar

förkonsekvenserdirektafå någraheller kommerinteverksamheten
mån studierdenIbrottsförebyggande arbetet.och detbrottsligheten

användningenfokuseraområde kommerjordbrukspolitikensinom
detstödjordbrukspolitiskaolika ärEU:stillanpassningenochav

indirekt beröraspektertillkankopplingar görasvissamöjligt somatt
kontrolleramöjligheternastöd,dylika attmedoegentligheter

dylikauppfyllai syfteanpassningarvillkor, attstödensuppfyllandet av
tillrelaterasindirekt kandirekt elleraspekterandraellerkrav som

brottslighet.

Summering7.9

jordbruksekonomisktbildasSverigeföreslår det i ettUtredningen att
huvudansvarmedSLU,medsamarbetandeUppsalaplacerat iinstitut,

utredningsverksamhetochanalys-inriktadsamhällsekonomisktför
föreslår vidareUtredningen attområdet.jordbrukspolitikensinom

LESochanslagstatligavia attfinansierasverksamhetdenna
och medSJV. Itill attflyttasstatistikkompetensochstatistikansvar

dåkronormiljonerfyracirkapåbasanslagdesskanläggsLES ner
föreslårDärutöverinstitutet.finansiera detföranvändas att nya

jordbruksstatistiken,inombesparingskravSJVutredningen ettatt ges
under dekronormiljonerfemtillstrukturstatistiken,då främst tre

dessakangenomfördbesparingåren. denna ärNär resursernärmaste
realiseradebesparingarna ärdesstillFraminstitutet.tillflyttas över
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föreslår utredningen institutet via statsanslag tillförsatt motsvarande
tillfälliga medel. Utredningen föreslår även organisations-att en
kommitté tillsätts, minst århalvt före den tidpunkt institutetett
förväntas sin verksamhet. Organisationskommitténstarta bör bl.a.
behandla styrningen institutets verksamhet, ansvarsfördelningenav
mellan institutet, Regeringskansliet, SJV och SLU radsamt en
frågeställningar relaterade till jordbruksstatistiken.
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Direktiven1Bilaga

då
E1511!

Kommittédirektiv W

Dir.analyserochutredningsverksamhetBehovet av
1997: 132detinominriktningekonomiskmed

områdetjordbrukspolitiska

1997novemberregeringssammanträde den 13vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

vilka formerunderuppgift utredamedtillkallasutredare attsärskildEn
analyseroch långsiktigautredningsverksamhetkvalificeradbehovet av

jordbruks-detinriktning inomsamhällsekonomiskhandmed i första
ingåruppdragettillgodoses. I närmareattområdet kanbästpolitiska

föroch finansieringOrganisationsformVerksamhetsmål, enprecisera
verksamhet.sådan

Bakgrund
ReformenÅr livsmedelspolitik.beslutriksdagenfattade1990 om en ny

livsmedelspolitiken.förikonsumentenbl.a.innebar centrumsattesatt
stödmedJordbruksdepartementetförchefenår tillkallade avSamma

uppgiftmedkonsumentberedning attbemyndiganderegeringens en
brettreformlivsmedelspolitiskaårs ett1990utvärderaochfölja ur
fickKonsumentberedningen1990:84.konsumentperspektiv dir.

två tillfällenvidEU-anknytningmedtilläggsdirektiv mendärefter
avseddfrån börjanredan attverksamhet varaberedningens var

tidsbegränsad.
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Behovet utredningav en
Sveriges medlemskap i EU innebär bl.a. det svenska jordbruket haratt
inordnats i EG:s jordbrukspolitik CAP. Jordbruksstödetgemensamma
inom för CAP hälften EG:snära budgetmotsvarar ochramen utgörav
den enskilda utgiftsposten.största Jordbruket och CAP får därför sär-
skild betydelse såväl för det enskilda landet för EU i dess helhet.som

Med hänsyn til CAP behöver reformeras tillkalladesatt med stöd
regeringens bemyndigande den 27 juli 1995 parlamentariskav en

kommitté med uppgift från svenska utgångspunkter utarbetaatt ett
samlat förslag till reformering CAP och strategi för reformer-en av en

genomförande dir. 1995:109. I direktiven bl.a. syftetnas attangavs
med reformerna skall marknadsorientera, avreglera ochattvara
miljöanpassa CAP.

Uppdraget har redovisats i betänkandet Mat Miljö Svensk-
strategi för jordbrukEU:s i framtiden SOU 1997:102.

Kommittén målen för EG:s jordbrukspolitik måsteattanser anpas-
till det faktum livsmedelssituationen i flera såvälavseenden,attsas

inom EU i omvärlden, har förändrats sedan målen fastställdes försom
år40 sedan. Marknadsordningama bör sikt avskaffas. Kommittén

vidare konsumentfrågor, miljöfrågor, djuretiska frågoratt ochanser
frågor regional utveckling måste få i den framtidastörreom utrymme
politiken.

Det svenska EU-medlemskapet har medfört behovet utred-att av
ningar och analyser på det jordbrukspolitiska området har ökat starkt.
För på effektivt och aktivt kunna utformaatt sätt svenskett en
ståndpunkt och driva denna i nationella och internationella samman-
hang, behöver regeringen också kunskap konsekvenserna olikaom av
reformförslag. Regeringen behöver också aktivt stöd i framett att ta
svenska reformförslag i det löpande förhandlingsarbetet i EU. Därför
finns behov kontinuerlig och kvalificerad utrednings- och forsk-av en
ningsverksamhet kan bidra långsiktigamed analyser. Av särskiltsom
intresse analyserär det möjligt bedömagör de konsekvenserattsom
olika förslag har för jordbruket i andra medlemsländer.

Med forskning här i första hand tillämpad forskning.avses
Analyserna bör innefattaäven samhällsekonomiska konsekvenser för
jordbrukssektom förändringar inom miljö-, landsbygds- ochav
regionalpolitiken.

För kunna fylla den angivna uppgiften böratt verksamheten ävennu
kunna fungera nätverksorganisation och knyta densom en samman
kvalificerade utredarkompetens i dag finns hos departement,som
myndigheter, universitet och högskolor och bland privata aktörer.
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uppbyggnadeftersatt ärkan bedömasområdeEtt somannat som
eko-kvantitativaandraochmodellerekonometriskatillämpningoch av

utredningsresursEnjordbrukspolitiskt intresse.modellernomiska av
deltagan-svenskadetstärkaockså kunnabörinriktningenhärmed den
området.jordbruksekonomiskadetdebatteninternationellai dendet

FinlandochDanmarkfrånExempel

europeiskaflertaletifinnsutredningsorganJordbruksekonomiska
ochFrankrikeTyskland,Finland,Danmark, Norge,såsom iländer,

Nederländerna.
iFlSJinstitutfiskeriekonomiskaochjordbruks-Statens

livsmedel,förMinisterietunderorganisatorisktliggerDanmark
gemenskapenEuropeiskainträde iDanmarksEfterfiske.lantbruk och

inrikta-Forskningenarbete.institutetsdimension ipolitisktillkom en
policyanalyser.förunderlagframgradi allt högredes att ta

organisa-Finland liggeriMTTLinstitutetJordbruksekonorniska
verksamhet ärInstitutetsskogsbruksministeriet.ochJord-undertoriskt

inriktades1990-taletbörjanIforskning.tillämpadfrämstinriktad av
mycketfokuserasdagIEU-relaterade ärrmen.alltforskningen motmer

inombehöverministerietstudieroch ramenarbetet rapporter somav
EU-arbete.för sitt

Uppdraget

kvalificeradbehovetformervilkaiskall övervägaUtredaren av
handförstamed ilångsiktiga analyserochutredningsverksamhet

områdetjordbrukspolitiskadetinriktning inomsamhällsekonomisk
redovisningregionaltillMöjligheten avtillgodoses.kanbäst

behovethurbeaktaskallUtredaren ävenbeaktas. avböranalysdata
miljö-konsument-,beträffandeutredningsverksamhetochforsknings-

kanutgångspunktjordbruksekonomiskfråndjuretikfrågoroch en
fleraska kunnaläggerutredarenförslag geDetillgodoses. som

detinomanalysbehovsinatillgodosemöjlighet attavnämare
kanregeringenförutom t.ex.området. Avnämarejordbrukspolitiska

intresseorganisationerolikaellerföretag sommyndigheter,andravara
organisationer.lantbruketsochkonsumentorganisationer

fyllakanexisterandehurfråganbesvarabör resurserUtredaren om
preciseraingår närmareuppdragetredovisats. I attde behov nysssom
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Verksamhetsmål, Organisationsform och finansiering för sådanen
verksamhet.

Verksarnhetsmålen skall tydligt vilka uppgifter börange som
prioriteras liksom vilka viktiga informationmottagare finns.av som

Utredaren skall föreslå hur denna verksamhet bäst kan organiseras.
Verksamheten skulle kunna bedrivas it.ex. självständigtett organ
direkt under regeringen eller inordnas inom för verksamhetenramen
vid universitet eller högskola. Utredaren skall i detta avseende överse
denna verksamhet i dag bedrivstyp Statens jordbruksverkav som av
och Livsmedelsekonorniska samarbetsnämnden för i vilkenutrönaatt
utsträckning deras arbete skulle kunna samordnas med alternativt föras

tillöver Verksamhetenett skullenytt kunnaäven organiserasorgan.
något utredarensätt finner lämpligt,annat nätverksom t.ex. ettsom
mellan berörda För dra de erfarenheteratt nytta redanorgan. av som
har gjorts, i längre tidsperspektiv,sett börett utredaren studera
verksamheten vid jämförbara i andra europeiska länder.organ
Förhållandena i Danmark och Finland väl kända.är

Utredaren skall bedöma hur personal från sakligstor synpunktsom
behövs för upprätthålla effektiv verksamhet.att En avvägning ären
nödvändig mellan anslagsfinansiering och uppdragsverksamhet. Iren
det fall utredaren lägger förslag till verksamhet kräver störresom

vad iän dag för sådana ändmålavsätts skall utredarenresurser som
också redovisa förslag till finansiering inom utgiftsområdet.

Övrigt

Utredaren skall beakta det forskningsprogram rörande landsbygd och
landsbygdsutveckling utarbetats bl.a. Forskningsrådsnämnden,som av
Glesbygdsverket, Skogs- och jordbrukets forskningsråd och Statens
institut för regional forskning. Utredaren skall beaktaäven direktiven
till samtliga kommittéer och särskilda utredare redovisaattom
regionalpolitiska konsekvenser dir.1992:50, offentligaprövaattom
åtaganden, särskilt avseende hur verksamheten skall finansieras dir.
1994:23, redovisa jämställdhetspolitiskaatt konsekvenserom
dir.l994:124 redovisa konsekvensersamt föratt brottslighetenom
och det brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.

Redovisning uppdragetav

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag den 30 april 1998.senast
Jordbruksdepartementet
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skriftligaochMuntliga2Bilaga
synpunkter

diskussionensammanfattning överdelsredovisasbilagadennaI en
delsjuni,15denseminarium samman-utredningensunder öppna en

iutredningentillinkommityttrandenskriftligadefattning som
bjödsdeförteckning överseminarium, delstill dettaanslutning somen

arbetsmaterial.utredningensdelfickochseminariettillin av

öppnautredningensviddiskussionenSammanställning över
98-06-15seminarium

bilaga.dennai slutetåterfinnsseminariumtillInbjudna av

98-06-15:seminarietvidNärvarande
ordfInga-BrittJohansson,
IHHPer-OlofBjuggren,
SLUOlofBolin,
KFBragmanBragman,
KISBirgittaCarlsson,
SLUJohanCarlsten,
SJVEnglund, Svante
LivsmedelsindustriemaArneGabrielsson,

Evaluation GroupNordicKenthGidlund,
SLUMarianneGlass,
JordbruksdepartementetThomasHagman,

UniversitetUppsalaLeifHambraeus,
MJVCharlyHultén,
StatskontoretTorbjörnJansson,
LantbruksekonomenLarsJonasson,
JordbruksdepartementetThomasKüchen,
LOGudmundLarsson,
SCBGunnarLarsson,
LRFLars-ErikLundkvist,
LivsmedelsindustriemaTomasLööv,
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Markgren, Olle Hushållningssällskapens Förbund
Norell, Bo SJV
af Petersens, Johan Sveriges jordägarförbund
Persson, Per LES
Rabinowicz, Ewa Utredning Jo 1998:02, SJFR
Schäfer, Joacim Nordic Evaluation Group
Sjöholm, Bengt LRF
Svensson, Harald SJV
Öhlmér, Bo SLU
Erik Fahlbeck, sekr.
Filippa Haartman, bitr. sekr.von

Minnesanteckningar från seminariet

Del Generell diskussion utredningen.om
Inga-Britt Johansson inledde seminariet med önska deltagarnaatt
välkomna och redogjorde för utredningens direktiv. Inga-Britt
Johansson och Erik Fahlbeck gjorde därpå sammanfattningen av
utredningens arbetsmaterial presenterade utredningens förslag påsamt
utformning och finansiering institut för samhällsekonomiskaettav
studier inom jordbrukspolitikens område.

Per Persson påpekade utredningens finansieringsförslagatt
innehåller osäkerheter. LES har idag budget på 2,5 miljoneren ca
kronor för statistiska analyser. Per Persson påpekade utredningensatt
förslag finansiera del det föreslagnaatt institutetstorom en av genom
besparingar i produktionen strukturstatistiken inte realiserat.ännu ärav
Enligt de utredningar och de undersökningar LES arbetar med idagsom

det heller inteär klart hur skall lösa de problem fortfarandeman som
finns det gällernär samla in strukturstatistiken i sambandatt med
ansökningar olika EU-stöd. Idag finns problem med husdjursdelenom
inom strukturstatistiken och med identifieringen företagen.av

Per Persson menade vidare det föreslagna institutet förmodligenatt
kommer få behov statistikatt ett vad finnsär större änav som som
idag, behov bokföringsstatistik.störret.ex. ett Idag utreder LESav
bokföringsstatistik och de undersökningar kan i bästa fallgörssom nu
komma först några år. Det tid bygga statistikbastar vilketattom upp en
kan kräva Metoder för studier bl.a. miljöfrågormer resurser. av
kommer behöva utvecklas.att

Gunnar Larsson kommenterade från SCB övergångenatt man ser av
statistik från LES till SJV rimlig, dock osäker påär hursom man
mycket kan inom strukturstatistiken. Gunnar Larssonsom sparas gav

kort historik hur bokföringsstatistikenöver utvecklats underen 1990-
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Sverige i början 1990. IiBokföringsstatistiken nedrustadestalet. av
bokföringsstatistiken igen förbyggdesmed EU-inträdet 1995och attut

Även poängteradeGunnar Larssontill EU:s FADN-system.anpassas
Genomstatistikproduktionen.lång tid byggadet attatt tar enupp

tillstatistikansvardel SCB:sflyttades överstatlig reform 1993 en av
förfick LESsektorsmyndigheter, bl.a.olika ansvaret

uppmanade utredningenLarssonjordbruksstatistiken. Gunnar taatt
årsangående 1993pågående utredningenmed denkontakt nu

ordförande.Bladstatistikreform, med Agneta som
från LESstatistikansvaretöverflyttningenfannHarald Svensson av
förslagetinvändningaruttryckte hanacceptabel, däremottill SJV mot

inneburitharPrioriteringar inom SJVdetta.finansieringentill attav
utredningsverksamheten inompå analys- ochneddragitman

statistikområdet.
folkhälsoaspektemabelysningönskadeLeif Hambraeus större aven

tydligtagitUtredningen harutredningen.jordbrukspolitiken i enav
menade iLeif Hambraeusinriktning.jordbruksekonornisk ettatt

kostjordbrukspolitiken bordepå ävenhelhetsperspektiv
"HealthFolkhälsoinstitutetsinkluderas.hälsaproblematiken rapport,

borde,Policy"AgriculturalCommonof the EUAssessmentImpact
i utredningen.tillhänvisatsHambraeusenligt

tillföreslagna förläggsinstitutetförordade detHambraeusLeif att
livsmedels/nutritionsområdet finns,kompetensdärUppsala annan

ansågLivsmedelscentrum. HanUppsalaochLivsmedelsverketbl.a.
ingå i institutetsfolkhälsofrågor börförvidare representantatt en

skrivas explicit.bordedettaochstyrelse att
livsmedelsförädlingdiskussionefterlysteLöövThomas somen om

aspekterna utredningen,berörs isamhällsekonomiskadel de somaven
"foodlivsmedelsförädlingenforskningdenbl.a.nämndeoch om

i Lund.bedrivschain" som
medsamhällsekonomisk kompetensframPer-Olof Bjuggren lyfte

imenadePer-Olof Bjuggrenjordbrukspolitiken.förrelevans att man
frågor skadetfårarbetsmaterial intrycket ärutredningens att somnya

vilkadiskuterautredningeniintressebelysas. Det kan orterattvara av
områden.inom olikahar kompetenssom

utgångspunkten ochjordbrukspolitikenansågBolin ärOlof att an-
%o0,5handlarhan detfinansiering anmärktegående institutets att om

budgetflöde.jordbrukspolitikensav
måstealltidkonsumentperspektivetansågBirgitta Carlsson att vara

inomoch analyserutredningar görsför deutgångspunkten som
antalidentifieradeCarlssonområde. Birgittajordbrukspolitikens ett

utredningen:härexempelvis deniborde fokuserasfrågeställningar som
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säkerhetsfrågor/information angåendet.ex. produktionens och
konsumtionens eventuella effekter miljön

djuretik påsom exempel den studier har relevans förett typ av som
institutets verksamhet nämnde Birgitta Carlsson LRF:s studie som
visar antibiotikafritt kött blir dyrare för konsumentenatt

tvärvetenskapligt perspektiv folkhälsa, djuretik, miljö behöverm.m.
belysas tvärvetenskapligt frågornaeftersom så komplexaär
Enligt Birgitta Carlsson "Farm Animal Welfareär and therapporten

Common Agricultural Policy, till Compassion in Worldrapporten
Farming WorldTrust Society for the Protection of Animals braett
exempel studier jordbrukspolitikens konsekvenser förom
djurhållningen.

Lars-Erik ansågLundkvist utredningen generellt sättatt presenterat
genomgångbra och förslaget fristående institut bra.att äretten

Lars-Erik Lundkvist föreslog dock, med hänsyn till administrations-
kostnader, arbetsmiljö/arbetsklimat" utredningen undersökteattm.m.,
möjligheten den föreslagna verksamheten knyts till Jordbruks-att
tekniska Institutet, JTI. Lundkvist menade vidare finansieringatt av
basverksamheten via statsanslag lämplig lösning. Kompletterandeär en
uppdragsfinansiering frånkan tillkomma näringen. Lars-Erikt.ex.
Lundkvist varnade dock för riskerna i skära ned statistikunder-att
laget eftersom institutet kan behöva denna ansågstatistik. Han vidare

utvärderingar institutets verksamhet år.bör efter 2-3görasatt av
Lars-Erik poängterade behovet bättre beslutsunderlag, ochav

kommenterade hjälpmed dessa hade diskussionen mellanatt t.ex.av
regeringen och näringen kunnat smidigare. Med "neutrala"vara
undersökningar exempelvis effekter politiska ochvägvalav av
förändringars bakomliggande orsaker skulle kunna underlätta dialogen
mellan olika intressenter, enligt Lundkvist. Det politiska
beslutsunderlaget skulle dessutom bli sådanabättre studier.än utan

Lars-Erik Lundkvist dessutom rad exempel där näringenangav en
menade det kunde behövas bättre beslutsunderlag, bl.a:att ett

Hela livsmedelssektorns roll och betydelse i samhällsekonomin0
Jordbrukets och livsmedelssektorns internationella konkurrenskraft0
Jordbrukspolitiska vägval effekter och bakomliggande orsaker till0
förändringar
Effekter EU-medlemskapet i dess helhet0 av
Internationella jämförelser frånslutsatser genomgång läget i0 av-
andra länder
Lars-Erik Lundkvist identifierade antal arbetsuppgifter förett

institutet, bl.a. samhällsekonomiska analyser rörande jordbruket,
livsmedelssektom och jordbruks/livsmedelspolitiken. Vidare menade
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frågormiljö- djuretiskafördjupningar ochLundkvist i konsument-,att
och livs-kompletteras,angivna i utredningsdirektiven behöver att

betydelse behöverutveckling ochmedelssektoms produktionensoch
belysas.

synpunkter institutets verksamhet.Johan Carlsten hade generella
internationellt perspektiv hariJohan Carlsten menade att ett

framgångsrik.universitet olika institut visat sigdynamiken mellan och
roll blir riktadframåtriktat perspektiv, där universitetensI motett mer

Carlsteninstitutet bra. Johanmed samhället i övrigt,dialog passar
i Uppsalafristående funktion, placeratinstitut medmenade att ett en
förefallerkompletterande finansieringmed möjligheter tilloch

positivt utredningen.SLUangelägen attsamt ser
läggas inomföreslog institutet kundeLeif Hambraeus att

går åstadkomma självständighetdetuniversitetet eftersom ävenatt en
Leifuniversiteten bra menadeSamarbetet medinom universitetet. är

Hambraeus.
påpekade självständigheten kaninstitutetsInga-Britt Johansson att

samarbetsavtalverksamhetenför samt att samt attgarantses ensom
Organisationsformoberoende vilkenbehövas,troligen kommer somav

väljs.slutligen
ochinformerade avtal mellan institutCarlstenJohan attom

Norden.närvarande utvecklas fortlöpande, inomuniversitet för t.ex.
påtalade föreslagnade synnergier rörande detJohan Carlsten även

uppstå nuvarandekan SLU:sverksamhetinstitutets gentemotsom
ekonomiutbildningen.påsatsningar

denhöll med beskrivningenEnglund allmännaSvante avom
perspektiv kompetensinternationellt saknar Sverigeinstitutet. I ett

Englund tillstyrkte fristående institut. Inomområdet. Svanteinom ett
enligt få svårtinstitutet, Englund,skulleRegeringskansliet avgränsaatt

skulle bl.a.verksamhet och inom SJVlöpandesig denmot
ska analyseras. Inomfrågorgeneraldirektören vilkakunna styra som
verksamhet. LES ödekan ocksåuniversiteten det annansugas avupp

enligt Svante Englund beseglat.synes
väl kan förläggasansåg mycketdock institutetSvante Englund att

förintressemycket dataJönköping. Jönköping finnstill I av
in.har samlats Dedataverksamheten och hur dessakompetens somom

behöveranalyser datarespektivearbetar med insamling data avav
kunnavarandra för bästaenligt Englund kommunicera med sättatt

påpekade vidare LESEnglundtillgängliga data. Svanteanvända att om
statistikproduktionen ochförfår betydelseläggs ned SJV ännu större

statistikansvar.ökatett
i framtiden troligen kommermenade vidare CAPEnglundSvante att
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ha tydligare regional-, glesbygds- påtaladeoch miljöorientering ochatt
områdenkompetensen inom dessa finns i Jönköping. Kompetensatt

frågor handelsfrågor,rörande internationella WTO, finns inometc.
SJV.

Svante Englund menade dessutom utredningen diskuteraratt
konsumentfrågor, detta inte märks i konkreta förslag, dvs.även attom

deriutredningen detta perspektiv sitt förslag.närtappar presenterar
Englund underströk närhetSvante SJV:s till IHH samt att

pågår bådesamarbetet och utvecklas och stöds SJV och IHH.av
två årOlof Bjuggren informeradePer IHH och SJV sedanattom

tillbaka har samarbetsform. Bjuggren poängterade vidare IHHatten
ärrmesområdenahar god kompetens inom internationell handel och

regionalekonomi.

frågeställningarnaDel 2. Diskussioner de olika i slutkapitlet.runt

fristående institutEtt
på ansågmenade tanken institut braBirgitta Carlsson äratt ett attmen

konsumentfrågornasbör ha klart politisk styrning i detinstitutet atten
måste producentintresset.ställning balanseras det starka Denmotsvaga

politiken drivs i bör enligt Birgitta Carlsson hasvenska EU ensom
ha uppgift underlag förviljeinriktning" och institutet bör till att ge

överväganden.politiska
ansåg utgångspunkten behovet reformCharly Hultén äratt om av

måste ifrågasättainstitutet ha möjlighet/mandat den nuvarandeatt
fristående institut innebär inte, enligt Charly Hultén,ordningen. Ett

sådant måstevarför det kanskemed nödvändighet mandat,ett anges
ifrågasätta beståendemåste, kunna det förexplicit. enligt Hultén,Man

föreslå något Hultén menade därför det förkunna Charlynytt. attatt
fristående detföreslagna institutet krävs formelltdet än status;mer en

ocksåbehövs mandat.ett
ansåg skulle kunna utveckla LES tillPer Persson ettatt man

föreslårfristående utredningeninstitut den karaktär samt attsomav
utredningens arbetsmaterial tämligen svepande i sin beskrivning.är

ansåg fristående institut braLars-Erik Lundkvist äratt ett men man
området. Lundkvistbör tillvara den erfarenhet finns inomta som

politisk styrning inte kan önskvärd förmenade vidare klaratt varaen
långsiktiga verksamheten. Lars-Erik Lundkvist menadeden att man

frågeställningarkunde ha politiskt inflytande dedäremot överett som
underströk dockdet föreslagna institutet skall syssla med. Lundkvist
först framvikten verksamheten borde inriktad mot att ta ettatt varaav

istället förgenomarbetat beslutsunderlag till exempelvis regeringen, att
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regeringen.fråndirektivverksamheten styrs av
BirgittasuppfattatkommenteradeJohanssonInga-Britt att man

styrning olikapolitisk sätt.kommentar om
bredmedJTIstyrningenjämfördeCarlstenJohan enav

kompetensutbyteochsamarbetsavtalolika formerrepresentation och av
med SLU.

föreslagna kandetinstitutpåpekadeGudmund Larsson att ett som
värderingenvetenskapligasfären. Denfrån akademiskadenisoleras av

påpekadeGudmund Larssonvärdefull. attdärförinstitutet kan vara
fastlagdunderlättaskanske kandärförvitalitetinstitutets enav

vetenskapligainstitutetskanvärderingsfunktion garanterasom
metoderkompetensen, osv.

omfattningArbetsform och
dessa punkter.förslagutredningensgår igenomInga-Britt Johansson

rekommenderadevarför utredningenundradePerssonPer en
med 10verksamhet personer.

bl.a.motiven,angivnai utredningenredovisadeFahlbeckErik
samhällsekonomiski denredovisade övererfarenheter rapport

3bilagaRegeringskansliet seinomanalysverksamhet som
från andraerfarenheterutredningengenomförtStatskontoret samt

utredningendet iliknarkaraktärorganisationerellerinstitut en somav
verksamheten.föreslagna

administrativainstitutetsansåg föreslagnadetEnglundSvante
tillanvändasböreftersomminimalmåste bliöverbyggnad pengarna

angelägenheter.viktigare
frågor inteinstitutet belyseransåg viktigtdetCarlstenJohan att som

från menadehåll. Carlstenkraftmedframföraskunna annatkommer
"scientifictillgång tillbör hainstitutetföreslagna ettdetvidare att

internationellabra både defördettaboard", eftersomadvisory vore
vidaremenadeCarlstenJohanverksamheten.och denkontakterna egna

mycketskulle kunnaboard""advisoryi dyliktmedverkan varaettatt
SLUvidarepoängteradeforskare. Carlstenför attmeriterande seren

tillinstitutetförläggaförslagpositivt utredningensmycket att
betonadeCarlsten ävendå SLU:s attinomUppsala, gärna campus.

radkommunikation inomgodochkompetensUppsala har hög enenen
ochlivsmedelnutrition,områdenangelägnautredningenför t.ex.som

beteendevetenskap.
föreslagnadetdialoginbjöd tillJohanssonInga-Britt omen

utredningenplacering poängterageografiska attinstitutets attgenom
alternativandra övervägts,flera attföreslår Uppsalaidag attmen

ochLund/Malmöarbetsmaterialetbelyst iJönköping samt attär
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Stockholm troligen kommer belysas ytterligare i den slutliga texten.
ansågHarald Svensson institutionella kunskaperatt om

jordbrukspolitiken viktiga för den föreslagna verksamheten. Idagär
täcker jordbrukspolitiken betydligt vidare område vadänett som
tidigare fallet. Nu det, enligt Harald Svensson, centralt medärvar
kopplingar till miljön, regionala konsumentfrågor.aspekter och Harald
Svensson menade idag behovet institutionell kompetensäratt av
rörande regelverkEU:s betydande för kunna kvalificeradegöraatt
bedömningar inom utredningar och analyser. Svensson menade att
dessa aspekter kanske borde belysta i utredningensvara mer
slutkapitlet.

Leif Hambraeus belyste vikten tvärvetenskapligt tänkande ochettav
menade harIT underlättat kontakterna mellan forskare börävenatt om

hänsyn till den kritiska forskarmassan finns inomta attman
Uppsalaregionen.

djurfrågomaBirgitta Carlsson saknade konsument- ansågoch och
områdena måstekonsumtion, miljö, hälsa och djur grundenutgöraatt

för allt utredningsarbete. Birgitta Carlsson menade vidare att en
vetenskaplig referensgrupp borde innehålla tvärvetenskaplig
kompetens, det för den föreslagna verksamheten behövsattsamt
återrapportering till Riksdagen.

tillgångenPer Persson till dataunderlag och nämnde dettog upp
underlag bygger påSJV:s baserat lantbrukamassom upp

såstödansökningar, påpekadedet kallade IAKS. Per Persson häratt
finns fåmaterial och det kan medföra problem del dettaett stort att av
material jobbar ort.om man annan

Inga-Britt Johansson höll statistikproblematikenmed ochattom
tillgången på data behöver belysas bättre.

Styrning
ansågJohan af ingårPetersens livsmedelsindustrin bland deatt

utredningen bör diskutera och ställde vidare frågan varföravnämare om
verksamhetsledaren inte skall styrelsen. Johan af Petersensutses av
menade arbetet vid det föreslagna institutet kan bli lidandeatt attav
inte institutets styrelse, regeringen, för utnämningenutan ansvarar av
verksamhetsledaren. Om inte styrelsen har dessa befogenheter den,är
enligt Johan af rådgivandePetersens, karaktär ochsnarare av

dåverksamhetens självständighet kan bli lidande.
föreslagnaInga-Britt påtaladeJohansson det institutet skallatt om

myndighet styrningen verksamheten bunden tillärvara en av
myndighetsformen regeringen alltid ledaren församt att utser en
myndighet och därigenom politiskt för verksamheten.tar ett ansvar
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institutet skall utvärderas.NorellBo undrade hur det föreslagna
balansgångenNorell, mellanUtredningen beskriver, enligt Bo

Norell menade vidare 10traditionell utredning och forskning. Bo att
lyckasfå därför viktigtmycket och justdet ärär attatt manpersoner

frågor samtidigt dessaolikaanalysresurserna tillkoncentrera som
dendiversifierade. Norell menadefrågeställningar får förinte bli att

årenfrågeställningarverksamheten kunde vidgaföreslagna över
arbetsområde.från mycket brettbörjanän anta ettattsnarare

påpekademedhåll i detta ochJohansson NorellInga-Britt attgav
behövatroligen kommerföreslagna verksamhetenden extern

områden.för kunna omfattafinansiering att nya
LEI-DLO iförebilder i andra länder,nämndeGunnar Larsson

Gunnar Larssonaktiva i marknadsföringenNederländerna är t.ex. osv.
sin behandling dessaväl defensiv iutredningenmenade äratt av

möjligheter.
deladepåpekade utredningen GunnarInga-Britt Johansson att

måste ändrasdärför möjligeni sak ochuppfattningLarssons att texten
detta.för förtydligaatt

frånfinansieringen utgick SJVdiskuterade ochSjöholmBengt att
uppgifter.finansieringen LES tidigaremed ocharbetetövertar av

någondet inte bra medicinmenadeSjöholmBengt är attatt spara
eftersomdet föreslagna institutet,för finansierastrukturstatistiken att

dåligt Sjöholmmaterial. Bengtdå riskeraranalyser görasatt
för idagmöjligheterna regionala analyserpåtalade vidare är sämreatt

några år sedan.förän
bristen hushållsbudgetunder-kommenteradeHambraeusLeif att

För med sambandde arbetarbekymmer.sökningar kan utgöra ett som
och Leif frånenligt statistik detbehövs, Hambraeus,hälsamellan kost

underlag för politiskabehövsområdet. Statistiken även som
menade förstärkaHambraeus utredningen bordeställningstaganden. att

område.inomskrivningen detta
området livsmedelsförädlingkommenterade inomPer Persson att

grunddata. Detsammarättvisandefå framfinns idag problem med att
konsumentornrådet.gäller enligt Per förPersson

från EG-kommissionenspåtaladeInga-Britt Johansson ävenatt man
och livsmedels-området konsumentereftersöktVI har data inomGD

förståelsefå bättreförädling, där angelägenär attsamt att enomman
konkurrens-område exempelvisför olika aspekter inom detta

kvalitetsaspekterförhållanden, etc..pristransformation,
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Fördelningen arbetsuppgifterav

Erik Fahlbeck inledde med diskutera utredningens överväganden.att

Den föreslagna verksamhetens framtida utveckling
Harald ansågSvensson utredningens viktigaste uppgifteratt är atten av

långsiktigidentifiera verksamhetsidé kan sträcka årsig 10en som
framåt i tiden. För förtydliga skillnaden Harald Svenssonatt treangav
skilda inriktningar, verksamhet ansluter sig till den renten som
akademiska traditionen, verksamhet fullt ansluter sig tilluten som en
utredningstradition verksamhet till fullo baserassamt atten som
söka finansiering för det arbetet. Harald Svensson menade attegna
utredningens förslag i övrigt beroende hur värderar denär av man
föreslagna långsiktigaverksamhetens inriktning, bl.a. kan lämpligheten
i geografiska placeringar bero verksamhetens långsiktigaav
målsättning.

Per Persson invände antal formuleringar i utredningensmot ett
arbetsmaterial. Per Persson menade utredningens på antalatt text ett
punkter felaktig bild förhållandena LES, eftersomger en av
arbetsordningen mångai stycken årändrats under och denattsenare
beskrivning i därför gäller tidigare förhållanden.textensom ges snarare

Som förhållandenexempel där Per Persson äratt textenmenar
missvisande idagLES har personal med forskningserfarenhetnämns att
och kontaktytor forskarvärlden, LES lägger uppdrag tillmot att ut
forskare Per iPersson detta sammanhang del problem mednärrmer en
tidigare frånbeställningar exempelvis SLU det LESsamt att var som
initierade arbeteLars Jonassons med uppdatera SASM-modellen.att

Per Persson vidare LES har sig tillatt anpassatmenar
Jordbruksdepartementets behov enligt intePersson alls stämdesom
med vad SLU kunde genomföra. Per Persson nämnde någravidaret.ex.
invändningar utföra den verksamhet utredningenmot att typ av som
diskuterar inom SLU, bl.a. det långkan bli dyrt och tid. Peratt ta
Persson vände sig utredningens formulering: "Eftersom LESäven mot
redan idag har för del den verksamhet bedrivsansvaret storen av som
inom områdedet påutredningen gäller kan goda grunder antasom man

det nuvarande arbetet inte till fullo fyller sin funktion" och undradeatt
vad utredningen ståndpunkt.grundade sin

ÖhlmérBo menade det Per Persson angivit illustrerar behovetatt av
ekonomiska modeller och behovet institut. När väl har byggtettav

ekonomiska frågeställningarmodeller olika går det enligt Boöverupp
Öhlmér Öhlmérbra snabbt frågor.rad varierande Boatt svara en
menade vidare internationellt samarbete vikti för lyckas medäratt ett
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önskvärda.de modellerbygga äratt somupp
utredningen givitmöjligtdetInga-Britt Johansson är attattmenar

bild LESmissvisandevissa punkterofullständig och aven
förpåpekade vidareInga-Britt Johanssonverksamhet. att en

eller indirektSJV, LESvarken SLU,utomstående verkar det som om
behov EU-desig förtill fulloregeringen, mötaansträngt att som

innebär.medlemskapet
utredningeninitiativet tillkommenterade deBolinOlof som

uppvaktatagitekonomi vid SLUförinstitutionen attgenom
Jordbruksdepartementet.statssekreteraren vid

institut föridénlanserathävdade dePer-Olof Bjuggren ettatt
år sedan.2,5snart

Organisationskommitté
frågandiskussionenstyrdeInga-Britt Johansson över om en

detta förslagskäl tillochorganisationskomrnitté attangav som
frågor rörande bl.a.in ieller tidhaftinte trängautredningen attresurser

angränsandegränsdragning mellansamordning ochstatistik, grunddata,
politikområden.ochverksamhet

samordningansåg det fanns behovHarald Svensson att ett menav
tidenkan ändrasjordbrukspolitiken komma överdefinitionen attatt av

få Harald Svenssonbetydelse tiden.kanrelationervarför övernya
till 10föreslåsverksamhet begränsasdenåterkom till att casom

utredningen då detalj behöverifrågade inteoch angemerompersoner
menadeprioriteras Harald Svenssonskaområdenvilka attsom

form på punkt.nuvarande inte klar dennai sin ärutredningens text
få medkommenterade institutet problemkanHulténCharly attatt

EU:spolitiska föragendan inomi denryckighetenhantera ramen
institutet behovetundrade hur skulle hanteraochmed CAParbete av

analysbehov.kortsiktigalångsiktiga kontra
medhanterasdet skulleInga-Britt Johansson svarade att

förutsätts fortsättaoch SJVframförhållning Regeringskanslietoch att
med kortare utredningar.sitt arbete

synpunkter kundeytterligareseminarietinformerades underDet att
1998.fram till 31 juli,lämnas

4 18-5277
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I samband med utredningens seminariumöppna den 15 juni har
från:skriftliga synpunkter inkommit

Bennet-Gårdö, RiksantikvarieämbetetMonica
KonsumentrådSveriges

Glesbygdsverket
Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden LES
Birgitta Carlsson, i samverkan NordiskaKonsumenter KIS och

plågsammaföreningen djurförsök NSMPDmot
LantbruksekonomenLars Jonasson,

Kooperativa förbundet, KF
Statens Jordbruksverk och Internationella handelshögskolan i

Jönköping
Svensk Mjölk

centralbyrånStatistiska SCB
Sveriges Jordägareförbund
Rikrevisionsverket
Kommerskollegium
Länsstyrelsen i Stockholms Län
Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden LES
Sveriges Lantbruksuniversitet
Miljöförbundet Jordens Vänner MJ V
Ekologiska Lantbrukama

följer sammanfattning de olikaNedan kort yttrandena. Deaven
fullständiga yttrandena har överlämnats till Regeringskansliet.
Utredningen följande punkter ändrat efter seminariet ochhar texten

tillägg gjorts jordbruketsde inkomna synpunktema; har om
angåendekulturmiljö, LES har ändrats antal punkter,texten ett

anledningflertal ställen ändrats med generellahar etttexten av
påpekanden det inte tagits tillräcklig hänsyn tillattom

avsnitt sysselsättning har tillförtskonsumentintresset, ett texten,om
innebördenförtydliganden har gjorts begreppenöver av

"jordbruksområdet","samhällsekonomiska analyser" och hartexten
föreslagna institutets verksamhetskrivits vad det ochom avser

prioriterade frågor, utredningen har tagit till sig förslaget tillettom
rådinstitutet kopplat vetenskapligt "scientific adivsory board"

områden,bestående forskare relevanta såinom har ändratstexten attav
friståendemening institut endast administrativtutredningens börettom

samordnas med SLU lokaliseringen bör i Uppsala, igärnasamt att vara
antal mindreanslutning till Ultuna, justeringar i olikasamt ett stort

hänseenden.
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Benneth-Gårdö utredningen inte lyft framMonica framhåller att
miljöstöden i CAPkulturmiljövårdens och medintressen detoch iatt

beaktas itydligt såväl naturvärden"alldeles kulturmiljö-är att som
miljöhänsynenbåde den allmännastödprogrammen och det gällernär

jordbruket skall ta".som

Konsumentråds egentligen inte utredningensSveriges yttrande berör
det arbetssättistället fastautskickade arbetsmaterial utan tar

Konsumentråd därvidlag "DetSverigesutredningen valt. äratt:anser
muntligremisshantering medoacceptabeltemellertid ersättaatt en

till handa arbetsdagarfall kommer miginbjudan i dettahearing, där tre
långt utkast lämna61-sidoroch med deninnan hearingen, attett

Konsumentrådet ändå fall i bättre positionpå. i dettasynpunkter är en
med ieftersom vi harfrivilligorganisationerandra expertän en

utredningen".

LES belyser isamarbetsnämndenLivsmedelsekonomiska ett
diskuteras dedelen utredningen. Delsyttrandegenomarbetat större av

identifierat.frågeställningar utredningenproblemområden eller som
frågeställningar i siginvända dessahar ingetLES motatt menarmen

frågeställningartydligare angivit vilkautredningen borde sättettatt
gårintebesvara. LES detsärskilt viktiga attattatt menarsom anses

Organisationsform lämpad förbästvilkenuttala sig är ensomom
områdeutredningsverksamhet inom jordbrukspolitikensanalys- och

frågeställningar hand skallvilka i förstaangivittydligtinnan somman
olika välolika karaktär lämpa sigFrågeställningar kanbehandlas. av

vidare vilkaoklartLES detarbetsformer.olika ärför attmenar
delämpliga för besvarautredningenangreppssätt attser som

konsumentledet i utredningen.frågeställningar för angessom
arbetsområden utredarenmångakonstaterar deLES taratt somav

två tillorsakerLESidag.täcks in uppgifter LES har angeravupp
med dessautsträckning arbetarinte redan idag ivarför LES högre
åren varitunder dedetfrågeställningar: det första har"För senaste

verksamhetföre övrigstatistikverksarnhetennödvändigt prioriteraatt
till EUsAnpassningamaansvarsområde.inomfaller LESsom

betydelse ihaftharminskade anslagsramarstatistiksystem storsamt
viktigastemed denkontakternaprioritering". det andra hardenna "För

uppbyggnadgivit vid handenJordbruksdepartementet,intressenten, att
lönsamhet ochsiffrorframanalysredskap för snabbt övertaattav

led skulleoch efterföljandejordbrukarledekonomisk utveckling i
Merstatistikansvaret.vid sidanLES verksamhetprioriteras i av
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ingående långsiktigstudier karaktär har därmed inte genomförtsav
åren".under de 4-5senaste

LES dock det inte "oförenligt med den nuvarandeärattmenar-
verksamheten nämndens uppgifter utvidgas riktningi demotom
problemställningar skisseras i utredningen. Med visssom en
budgetförstärkning skulle med hög akademisk kompetenspersoner
kunna knytas till nämnden".

LES genomför vidare diskussion vilka underlag krävsöveren som
för det skall igångmeningsfullt verksamhet detsättaatt attvara en av
slag utredningen föreslår. genomgångI denna lyfter framLES desom
problem identifierat inom det aktuella statistikområdet. LESmansom

framtidendet i kan behövas ytterligare satsningar detpoängterar att
statistiska grundunderlaget sådanoch uppbyggnad bådekräveratt en
tid och resurser.

När det gäller valet Organisationsform skriver följande:LESav
"Utredaren föreslår institut bildas bestående 10-talatt ett ettav

med hög akademisk kompetens. Några motiv till valnärmarepersoner
Organisationsform eller storlek personalstyrka inte iav ges

utredningen personalantalet lämpligt administrativän ärannat att ur
synvinkel". LES vidare "Analyser huvudangreppssättöveratt:menar
och vad åstadkommamöjligt med tillgängligtär attsom
bakgrundsmaterial saknas".

frånVidare LES "erfarenheter utredande verksamhetattanger egna
det inte i alla lägen med hög akademisk kompetensär äratt. personer

bäst skickade genomföra studier". Personer med högär attsom
branschkunskap eller allmän utredningsvana kan lämpa sig bättre för
detta. LES "Traditionellt akademiska tenderaratt: ansatsermenar
ibland långbli komplicerade och studierna anspråk".tid i LESatt tar

akademiska studier,..."inte frågornasällan".. innebäratt attmenar
kommer i skymundan och metodiken istället i fokus. LESsättatt menar

gårdärför det inte uttala sig vad den lämpligasteäratt att om som
organisationsformen innan frågorpreciserat denärmareman man anser
bör penetreras.

När det gäller finansieringen verksamheten vid det föreslagnaav
institutet någotvill LES "betona det för närvarande inte finns klartatt
alternativ till fånuvarande Lantbruksregister det gäller framnär att
strukturstatistik och statistik sammanhänger medannan som
Lantbruksregistret. arbetar med hittaLES alternativ baseratatt ett
det s.k. IAKS-registret problemen många gåroch det f.n. inteär attmen

något besparingspotentialen. Den utredningen angivnasäga om av
påbesparingen 3-5 Mkr därför osäker".är

framhållerLES vidare de i utredningen angivna medelatt av om
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åtgår idagförvaltningsanslag,miljoner kronor, LESfyra ca:som avser
tillöverflytta statistikansvarettill statistikverksamheten. Att2,5 Mkr

besparingskravJordbruksverket innebär därmed lägga ettatt
vidarekonstaterarbelopp verket. LESmotsvarande att av

åtgår tillidag delåterstående Mkrförvaltningsanslagets 1,5 resurseren
till förbättringarstatistikuppbyggnad ochmedhjälpa Baltstatemaatt av

inte angivit dennautredningenkonsumentstatistiken. Eftersom att
institutetdet föreslagnaskalli fortsättningenverksamhet övertas av

för detförslag till budgetdel utredningensLES denatt nyaavmenar
tillbesparingar kan beräknasfinansierasinteinstitutet genomsom

och 1,5 Mkr.mellan 1
frågeställningar utredningenföreslår därför deLES att som

slutligen ställningmåste innanpreciserastydligarediskuterar tarman
bl.a.organisationsformen. LES detlämpligatill den motattmest menar

pågående förändrings- ochomfattande ochdetbakgrund av
bråttomjordbruksstatistiken inteinomutredningsarbetet är att

utredningsverksamhetlångsiktig analys- ochsig för hurbestämma en
"lyftaspecielltvill i detta sammanhangLESorganiseras.bäst skall

där LESi livsmedelskedjan",ledenmed deproblemenfram senare
knapphändigt.mycketmaterialet ärattmenar

detinstitut till Uppsala "näri förläggafaravidareLES att ettenser
på defokusera problemställningarmöjligheternagäller att senare

varittradition hardetta SLUtillAnledningenleden". attvaraanges av
jordbrukarledet.på frågorinriktade rörstarkt som

någon kommitté böruppfattning formutredarensLES delar att av
dennautredningsarbetet.med LESvidaretillsättas för attatt menar
frågordemandat och sammanfattarmycketfå öppetkommitté bör ett

skall på följande:organisationskommittén enligtge svarsom
regerings-beslutsunderlag behöverkompletterandeVilken"a typ av

"huvudkund"kansliet
få dettaför frambehövsstudier, undersökningarb Vilka attm.m.

underlag
projektorganisationinstitut,effektivastskall arbetet organiserasHurc

etc."

institutjordbrukspolitiskt"angelägetCarlsson detBirgitta att ettanser
förslagkonsekvensernahar uppdrag analyserainrättas att avsomsom

förändringartillliksom förslagläggaregering och riksdag attavsersom
eller andraEU-kommissionenföreslåsjordbrukspolitiken avsomav

CarlssonBirgittaförslagsställare".andraOECD, WTO,organ
producenter,omfattarjordbrukssektomframhåller vidare att

viktendvs.livsmedelsindustrin i och konsumenterna, attattstort seav
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jordbrukssektom själva basproduktionen.än Konsumenternassom mer
intressen bör därför lyftas fram i analyser förändringar inomav
jordbrukspolitikens område. Birgitta Carlsson pekar främst
konsumenternas intressen avseende miljöfrågor, hälsofrågor och
djurens förhållanden. påPriset livsmedel enligt Birgitta Carlsson,är,
inte längre den viktigaste konsumentfrågan. Birgitta Carlsson menar
vidare utredningen i sitt textutkast lyft fram konsumentperspektivetatt
på "ett bra och korrekt sätt" saknar utveckling de möjlighetermen en av

samhällsekonomiska frågoranalyser djuretiska i själva verketsom av
De samhällsekonomiska konsekvenserna olika djuretiskager. av

överväganden bör, enligt Birgitta Carlsson, måni möjligaste analyseras
och beräknas, så konsumenterna får information deatt t.ex. om

förhållandenaekonomiska för olika produktionsformer. Samhället kan
ha kostnader för industriell uppfödning och livsmedelsförädling som
inte direkt på priset livsmedel och kan behöva belysassyns av som
bättre. Birgitta framhållerCarlsson viktan alla analyser inom detattav
jordbrukspolitiska området frånredan början har konsumentintresset i
åtanke, dvs. effekterna för konsumenterna, åtminstoneatt som en

utgångspunkt,allmän ingåbör i alla berörda analyser. Birgitta Carlsson
ber utredningen inte djurskyddsintressetäven specifiktövervägaatt om
bör i styrelsen för föreslås.det institut Birgittarepresenteratvara som
Carlsson stödjer det under seminariet framförda förslagetäven med en
tvärvetenskaplig, internationell referensgrupp kopplad till det
föreslagna institutet.

Glesbygdsverket lyfter fram den verksamhet där bedrivs ochsom som
berör utredningens område. Glesbygdsverket vidare "att det finnsanser

påtagligt behov kontinuerligt följa effekterna den fördaett attav upp av
politiken jordbruksområdet". bakgrundMot de omfattandeav

denna näringsgren det "viktigt kanärsatsat attresurser som man
följa påutnyttjas resurseffektivsättatt ettresurserna som ger en
måluppfyllelse". småskaligaDet jordbruket inlandet, miljömåleni och
regionala skillnader lyfts fram särskilt viktiga aspeket inomsom
området. Glesbygdsverket förordar finansiering verksamhetenen av
direkt via statsbudgeten "för undvika olika fårsektorsintressenatt att
för inflytande och styrmöjligheter på verksamheten".stort
Avslutningsvis påtalar Glesbygdsverket vikten självständighet förav
den verksamhet utredningen gäller den kompetenstyp samt attav som
och samlade kunskap redan finns hos aktörersom som
Glesbygdsverket, Konsumentverket, SIR, m.fl. utnyttjas effektivtett
sätt.
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arbetsmaterialet i huvudsakutskickade ärdetLars Jonasson attmenar
behöverdockoch genomarbetat". Lars"välskrivet textenattmenar

användandetframtagandet ochpå vadförtydligas rad punkter avseren
med.utvecklat och arbetat Larssektorsmodell han självdenav

det gäller demissvisandedelvisvidare närJonasson äratt textenmenar
avslutningsvisunderstrykergjort LES. Lars Jonassonarbeten han

fristående".blirverkligenföreslagna institutetdet"betydelsen attav
lämpligt meddetifrågasätter därför "om ärJonassonLars en

vid SLU. Omekonomi"institutionen församlokalisering med
ochlokalerinhyses iinstitutetbetydersamlokaliseringen att samma

vid SLUekonomiinstitutionen föradministrationutnyttjar somsamma
Uppsalasådan lösning. "FörutsattJonassonvänder sig Lars attmot en

lokaliserasiställetfristående institutförespråkas bordefortfarande ett
medekonomiinstitutionen förnärhetenUltunaornrådet ievinom av

löneutbetalningarföradministrationutnyttja SLUsmöjlighet etc.att
Alternativt kanfå liknande JTI.därmedkaninstitutetDet statusennya

står förlokalisering". JTIfysiskvirtuelltheltinstitutet utan envara
institutet.ordbrukstekniskaJ

utredningen "gerKFförbundetKooperativa attmenar
vidareställning". KFmycketkonsumentintresset attmenarsvagen

olyckligt KF"näringen"begreppet sätt.använderutredningen ett
livsmedelskedjansskilja mellantydligare bordeutredningenattmenar

Vidarehandel konsumenterna".och"livsmedelsproducenter,led;olika
rörande prioriteringarinstitutetsförslag"utredningensKFtolkar av

ifrågakonsumentperspektivet skulle kommaförstsåverksamheten, att
mednivå. När konsekvensanalysertredjeellerpå andraen

detredje fram skaeller hand väls försandrafokus iikonsumenterna
ställer sigeller KFanslag medel.tillfälligaviafinansieras externa

producenternadestineras tillhuvudanslaginstitutetstillkritiska att
innebärutredningsförslagetuppfattar vidare "att attintresse". KF

iforskningjordbruksekonornisktraditionellfokuserarverksamheten
samhälls-första handii direktivet, dstället för vad ensvangessom

medsamlokaliseringKFVidareekonomisk inriktning". att enmenar
skulleochsärintressetillkoppling"kan uppfattasSLU ettsom en

ochinstitutetförtroende förkonsumenternasdärmed kunna undergräva
"förslagetstödjer KFAvslutningsvisverksamhet".dess att en

verksarnhetsledarenhos ärakademisk kompetenstvärvetenskaplig en
frånstyrelsenitillgång och representanterattanser

forskarochmyndigheterhandel, konsumenter,livsmedelsproducenter,
ledningen knytatillförslagetingå. positivtKFbör att enser

börrådgivandetvärvetenskapligt sammansatt varasomgrupp,
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sakrelaterad och upplösas och efter behov och därmedsammansättas
fast belasta overheadorganisation".en

Statens SJVJordbruksverk och Internationella Handels-
Jönköping IHH lyfterhögskolan i fram den för det föreslagna

institutet kompetens finns inomrelevanta respektive organisation.som
påpekasdet gäller finnsNär SJV där mycket institutionellatt storen

påtalaskompetens det gäller jordbrukspolitiken. Vidare dennär
kompetens finns SJV:s för relaterade internationellasom genom ansvar
frågor internationellamed kontakter inom organisationer OECD,som
FAO och WTO. SJV:s roll expertmyndighet det gäller djur-närsom

miljöfrågorjordbruketsoch smittskydd, och jordbrukets regionala
betydelse fram. stödjer utredningenslyfts vidare SJV förslag LESatt

in i och i dettauppgifter läggs SJV understryker sammanhang SJVatt
får viktigare roll det gäller statistikförsörjningendärmed ännu nären

jordbruksornrådet.inom
påtalas bred inomDet vidare IHH har kompetens detatt en

företagsekonomiska området. påtalasnationalekonomiska och Vidare
måste påverkasinriktningen jordbruksekonomiska institut"avatt ett av

iden förändring sker jordbrukets roll samhället. Detta medförsom av
traditionellt viktiga produktionsekonomin och studiet dedetatt av

isolerade samhällsekonomiska effekterna livsmedelsproduktionenav
Ökad fårfått betydelse iställetjämförelsevis mindre betydelse.en

regionalekonomi, miljöekonomi, global handel och försörjning,
marknadsföring. har flertaletkonkurrensformer, företagande och IHH

påtalasområden profileringar". Vidarejust dessa "attatt trotsav som
årfunnits vid mindre har redanfasta forskningsresurser IHH än tre en

kraftig uppbyggnad kunnat ske". Man förväntar sig under den närmaste
småforskningtiden ytterligare expansion, främst inom rörande ochen

medelstora företag.
lämnar förslag sammanfattas i fem punkter:SJV och IHH ett som

frågan ambitionsnivånVi delar utredningens mening i i" attom
jordbruksekonomiska området behöveranalysverksamheten det

höjas.
friståendefrågaVi delar utredningens i behovet ettavsyn om

institut.
utredningens rörande möjligheterna lägga deVi delar attsyn

uppgifter Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden har i SJV.
beskrivning analys finns i avsnitten 6Vi den och l äratt somanser -

förtjänstfull.
Vi förordar lokalisering till Jönköping innebär mycketatten som

uppstårstarka samordningsfördelar samlokalisering medgenom
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ochSJV IHH."
SJV och IHH utkast starktutredningens tilläratt centreratmenar

jordbrukarledet livsmedelskedjan och jordbruket,och andra led iatt
andra aspekter behandlasjordbrukssektom Isamt sparsamt. en

bredare perspektiv vill lyfta fram förSJV och IHH argument en
lokalisering och utredningsverksamheten till Jönköping:analysav

områden"Vi vill peka där utredningsinstitut ärettsex som
samlokaliserat får stark ställning, nämligen:med SJV och IHH en

konsumentperspektivet, betonat i utkastet tillär svagt0 som
betänkande där statsmakterna signaler visar dettagett attmen som
perspektiv mycket viktigt,är

frågorna, långde regionala där SJV sedan tid varit starkt engagerat0
och profil hos forskare IHH just regionalekonomi,äratt en

områdemiljöområdet inomutbyggt SJV,är ett0
områdenglobal försörjning ocksåglobal handel och SJVär0 som

profilområdesamtidigt för internationellarbetar med IHH ärettsom
handel,

handelsområdena,på industri- och inom jordbruket, ärävenmen0
egenskaper intressant områdemarknadsformers där IHH ärett

familjeföretagens situation ochprofilerat, t.ex.
också harmarknadsföring, där IHH fasta forskningsresurser, mot0

intresset öka livsmedel."bakgrund att exporten avav
vänder sigoch IHH utredningens, i utkastet,SJV även mot

friståendeangående bedömningen jordbruks-formulering att ett
institut i dagsläget drar samlokaliserasekonomiskt störst nytta attav

SJVekonomi vid SLU.för och IHH detmed institutionen ärattmenar
institutetsdet föreslagna iverksamhet längrerelevant ettatt semer

ställa frågan det fåsig sikt kan tänkas bästperspektiv och var
utvecklingsmöjligheter.

tydliggöra detunderstryker viktenSJV och IHH vidare attav
arbetsområden.föreslagna institutets prioriterade Härsyften och menar
formulerat verksamhetensutredningen tillräckligt tydligtinteattman

mål. "grundläggande syftet med institutetSJV och IHH detattmenar
förhållandenredovisas allabör, i utkastet, under attvara gesom

Jämfört med deunderlag för den framtida politiken.utformningen av
underlag fram vikt läggas vidbör ökadtas att penetrerasom nu

konstateraorsakssamband, i stället för nöja sig medofta attsom ser nu
vidare för "institutethur utvecklingen varit". SJV och IHH att attmenar

uppnå bistå införtillräcklig flexibilitet för kunna med underlagska att
desvenska ställningstaganden personalmässig närhet mellanär somen

dagligen arbetar medutför utredningsarbetet och de som
kontakterna nödvändig".administrationen och med EU
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påtalar dataunderlag föroch vikten bra denSJV IHH även av
gäller.verksamhet utredningensom

lyfter fram den uppbyggnad samarbeteSJV och IHH även somav
jordbruksekonomiskt institut i vägg"idag sker och "väggatt ettmenar

såväl potential. Man lyfter fram demed SJV IHH har ävenstorensom
sådan samordnamed lokaliseringmöjligheterna attstora en

området.inom det berördaverksamheten

vikt"utredningens uppdrag mycketMjölkSvensk äratt storavanser
mejeriindustrin,mjölkböndema och den svenskaför de svenska

utredningsverksamhetbehov kvalificeradeftersom det finns ett stort av
området". iSvensk Mjölk instämmerjordbrukspolitiskainom det

materialet.i det utskickade Ettflertalet de bedömningar görsomav
lösning och Svenskfristående bra organisatoriskinstitut som enses

i detbred representationdet önskvärt medMjölk äratt enmenar
neutralastyrelse, för "garantera institutetsföreslagna institutets att

från och myndigheter krävskonsumenterroll". Utöver representanter
från iSvensk Mjölk instämmerdå flera näringen.även representanter

statsanslag.bör finansieras viabedömningen grundverksarnhetenatt
tillgången allsidig ochfram viktenSvensk Mjölk lyfter även av

Mjölk iAvslutningsvis instämmer Svenskgrunddata.grundlig
i Uppsala.institutet bör lokaliserasbedömningen det föreslagnaatt

Centralbyrån SCB "saknar beskrivning institutetsStatistiska aven
frågar utsträckninglångsiktiga mål strategi". SCB sig i vilkenoch

skallefterfrågestyrd och hur institutetskall direktverksamheten vara
frågor "påverkardessamarknadsföra sina tjänster. SCB menar

därmed valet lokalisering". SCBkontaktnät ochinstitutets behov avav
finansiering eftersomutredningens förslag tillinvänder mot man menar

"eventuellamöjligt bedömaintedet i dagsläget är attatt
påtalarjordbruksstatistiken". SCBinombesparingsmöjligheter

kvalitetsmässigade tekniska ochinte löstexempelvis ännuatt man
IAKS-registret det gällerutnyttjandefrågorna kring ökat närett av

strukturstatistiken.
inominvända statistikansvarethar ingetSCB attatt mot

pågåendedenjordbruksornrådet överförs till SJV "men vill peka nu
utredningen börstatistikreformen" ochutvärderingen taattmenarav
utvärderingenutredning utförkontakt med den avsom

"framför synpunkter statistikansvaret".statistikreformen och sina
"statistikförsörjningpåtalar föreslagna institutetsSCB vidare detatt

tidsbristp.g.a.
bedömer institutet kommerbehandlats mycket översiktligt" attmen
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ha mycket statistikbehov. SCB avslutningsvisett detstort ärattmenar
motiverat SCB blir den föreslagnai organisations-att representerat
kommittén eftersom den bl.a. föreslås ingående övermer se
statistikfrågan.

Riksrevisionsverket RRV fristående"att institut denutgörettmenar
lämpliga organisationsformen för den framtida jordbruks-mest

ekonomiska utredningsverksamheten i Sverige, myndighets-samt att
formen lämplig och styrelseär och verksamhetsledareatt utsesen av
regeringen. RRV däremot sådant institut inte börettattmenar
samlokaliseras med SLU, eftersom detta skulle kunna innebära att
självständigheten då inte säkras. RRV stödjer vidare utredningens
förslag lägga LES och flytta den del LES statistikansvaratt attner av

gäller datainsamling till SJV den del kompetensLESattsom men av
och statistikans omfattar beställning statistik bör läggas detsom av

institutet "för säkra institutets möjligheter påverkaatt attnya
utvecklingen statistikinsamling inom området säkra institutetssamtav
tillgång på relevanta databaser". RRV vidare attanser
ansvarsfördelningen mellan SJV och det föreslagna institutet bör
klargöras ytterligare inom för den föreslagna organisations-ramen
kommitténs arbete.

RRV understryker vikten verksamhetsledaren, förutom godattav
måsteakademisk kompetens "även besitta goda ledaregenskaper, bl.a. i

kompetens".form god socialav
inte förslagRRV stödjer utredningens friståendeförläggaatt ett
"då påverkainstitut till riskerarSLU det det jordbruksekonomiskaatt

institutets självständighet negativt. Det finns uppenbara fördelar med
ha med SLU det gällerutbyte forskningnär och utvecklingatt ett av

analysmetoder, verksamheten vid SLU:s institution för ekonomimen
påverkas för närvarande personal- och budgetnedskär-negativt bl.a.av
ningar. finnsDet risk för problem sprider sig tillSLU:s detatt nya
institutet på negativt Gott med SLU intesamarbetesätt.ett garanteras

administrativ samordning, samarbete kanutangenom snarare
underlättas friståendeinstitutet helt SLU".äratt gentemotgenom

RRV fristående jordbruksekonomiskt institut iställetatt ettmenar
"bör samlokaliseras någonmed statlig myndighet, lämpligenannan
något fristående institut sakornråde,inom närliggandeannat t.ex.
Institutet för luftvårdsforskningVatten- och EV. RRV nämner även
möjligheten sluta administrativt serviceavtal medatt ett
Kammarkollegiet.

Sveriges Jordägareförbund "anser det mycket positivt,äratt att
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regeringen beslutat skaffa sig bättre underlag för politiska beslutett om
jordbruket" och särskilt institut i princip lämplig lösning.äratt ett en
Sveriges Jordägareförbund institutets självständiga ställningattanser

ifrågasättasviktig och det därför kan det lämpligtär äratt attom
såvälregeringen styrelse verksamhetsledare. lämpligare"Enutser som

ordning endast styrelsen regeringen och styrelsenatt utses attvore av
verksamhetsledare". Sveriges Jordägareförbund vidareutser attanser

till institutet kanske bördet knytas referensgrupp eller etten
forskningsråd påtalar några viktiga frågeställningaroch ävenman som

utreda de samhällsekonomiska konsekvensernat.ex. att av cross-
compliance, kvoter, modulation, stöd till nyetablerade och
arrendelagstiftningens utformning.

påtalarKommerskollegium jordbruksfrågorna åratt senare
frånförvandlats nationell svensk angelägenhet tillstort setten en

internationell företeelse", i och Sverigesmed inträde i EU och
jordbruksfrågor iinordnandet det multilaterala regelverket i WTO.av

tillhör de instanserKommerskollegium ha glädje denattmenar man av
utredningen gäller. "Enligt kollegietsverksamhet mening bör detsom

fristående utredningsinstitut".finnas vissa fördelar med Arbetetett
förutsätts direktkunna bedrivas koppling till det dagliga arbetetutan

regeringskansliet och myndigheterinom och oberoende politiskaav
och andra särintressen. En fördel det skulle bli lättareatt attannan vore

långsiktig, övergripande akademisktbedriva och inriktaden mer
utredningsverksamhet vad idag i praktiken möjligt inom deän ärsom
myndigheter har för olika delar jordbruks- ochsom ansvar av
livsmedelssektom".

avstår frånKommerskollegium avslutningsvis ställning till vadatt ta
den bästa lokaliseringen dylikt institut understrykerär ettsom av men

vikten någonstans i landetdet kompetensupprättasattav en
området.

StockholmsLänsstyrelsen i Län delar utredningens uppfattning att ett
fristående institut den lämpligaste organisationsformen förär en
samhällsekonomiskt orienterad analys- och utredningsverksamhet inom

område.jordbrukspolitikens Vidare förordar Länsstyrelsen dyliktatt ett
institut förläggs eftersomtill SLU, detta möjligheter tillger
samordning med verksamhet. När det gäller finansieringenannan av
institutets verksamhet Länsstyrelsen i Stockholms "denLän attmenar

pågårjordbruksstatistiken sikt kan innebäraöversyn storaav som
rationaliseringar det kommer åtskilliga år innanatt att tamen
besparingar motsvarande det föreslagna institutets budget, 7 10-
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åstadkommas".kandettamiljoner kronor, sätt
kvalificeradbehovetframtidaunderstryker detLänsstyrelsen av

området.jordbrukspolitiskautredningsverksamhet inom detanalys- och
"möjlighetendiskuteratinteutredningenvidareLänsstyrelsen attmenar

"varförmotiveratinteutredningensektorsperspektivet",lämna attatt
sektors-skallekonomijordbruketsforskning egenvara enom

ha belystkundeutredningenLänsstyrelsenforskning". attmenar
medforskningenjordbmksekonomiskainlemma denmöjligheten att

glesbygds-småföretagsforskning,forskningsområdenandra t.ex.som
miljöforskning,landsbygdsforskning,och etc.

gällerdirektivutredningenspåpekarKonsumentverket ävenatt om
livsmedelspolitikenså i dagens läge,områdejordbrukspolitikens är,

utredarensdelarKonsumentverketlämpligare begrepp.område ett
utredning.området i behovaktuelladet äruppfattning avatt

"utredaren inteemellertid ettKonsumentverket attmenar
detskulleinstitutvisathar mestövertygande nyttsätt att ett vara

och analyserutredningbehovettillgodoseändamålsenliga sättet att av
Konsument-området intressenter".för olikalivsmedelspolitiskadet

genomgångprövning och äromfattandeverket att merenmenar
"nödvändig".

hartillräckligtinte"utredarenvidareKonsumentverket attmenar
förvilkasyftet med och avnämarnagrundläggandeklargjort det
skauppgiftervilkaanalysverksamheten ärochutrednings- samt som

dettaKonsumentverketverksamhet".iinstitutets attprioriteras menar
med olikanackdelarför- ochanalysutredarensinneburit avatt

bildtydligkonsekvent och heller inteinteorganisationsformer är enger
föredra.lösningvilken är attsomav

villdet"Basverksamheten,vidare: sägaskriverKonsumentverket
detoch analysverksamhetenutrednings-jordbrukspolitiskaden som

finansierasbedriva, skaskallhandi förstainstitutetföreslagna av
betydandeidagområde finns redandettaInomJordbruksdepartementet.

tillanknytningharkonsumentområdet, näraFör somresurser.
förmarginellajämförelsevislivsmedelsfrågoma, finns resurser

utredningsverksamhet".ochforsknings-
förslagutredarens"Enligtvänder sigKonsumentverket att:mot

konsument-blandarbeteinstitutetsföreslagna annatdetkommer
möjligt,eller,måniområdet bedrivas genomomatt resurserav

"förordar starktKonsumentverketintressenter". attolikauppdrag enav
tydligainkluderarinriktninglivsmedelspolitiskbredare som

få reellskaOm deteftersträvas.aspekter börkonsumentpolitiska en
tillmedelomdisponeraremellertiddetförutsätterinnebörd statenatt
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det konsumentpolitiska området".
Konsumentverket utredningen inte tillräckligt belystattmenar

frågan hur inom dagens och dagens verksamhetsnivå bättreman ramar
skulle kunna samordna de finns och det arbeteresurser som som
bedrivs, samordningsansvar kan läggas påt.ex. ettgenom som
Jordbruksverket.

Konsumentverket vidare regeringen borde tillföra verketattmenar
de uppgifter Konsumentberedningenöverta hade.attresurser som

dåVerket skulle få bättre möjligheter "kunna initiera och bedrivaatt
utrednings- och analysverksamhet inom livsmedelsområdet från ett
konsumentperspektiv". Konsumentverket redogör vidare för det arbete

själv bedriver i anslutning till jordbrukspolitiken.som man

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU "instämmer i huvudsak i
utredarens bedörrmingar och tillstyrker förslaget utrednings-att ett
institut inrättas demed uppgifter utredaren föreslagit, detsamt att
samlokaliseras med institutionen för ekonomi vid SLU. Styrningen av
institutet bör dock kompletteras med vetenskapligt råd".ett

SLU invänder dock flera punkter utredningens beskrivningmot
förhållandenolika vid SLU. Framförallt SLU utredningenattav menar

inte rättvisande bild vad hänt vid institutionen förger en av som
ekonomi under l990-talet. SLU åladesuniversitetet kraftigaattmenar
besparingar valde nedprioriteraänstaten, att attav snarare man
samhällsekonomisk verksamhet med anknytning till jordbruks-nära
politiken. SLU vidare idag har fler professurer inom förattmenar man
utredningen områden,relevanta vad utredningen påtalar iän texten.
SLU redovisar också uppgifter visar antalet sökande tillattsom
agronomutbildningen sedan 1992 har ökat och utredningen därföratt

missvisande bild dagens förhållanden.ger en av
SLU redovisar orsaker till varför enklare tillämpad forskning och

utredningsverksamhet rörande lantbruksföretagen och jordbruks-
näringen kraftigt har minskat. SLU orsakerna dels denäratt attanger
statliga finansieringen sådan verksamhet kraftigt minskat samt attav

finansiering anslagsgivarna och dessa underextern styrs attav senare
år på tydligt prioriterat doktorandtjänstersättett änsnarare
utredningsuppdrag. I kombination med krav snabbare genom-
strömning forskarstuderande och ökad vetenskaplig publicering iav
internationella tidskrifter förklarar detta varför den nämnda
verksamheten minskat vid SLU Samtidigt innebär detta behovetatt av
utredningsinstitutet är stort.

SLU vidare den kompetensen finnsutöver godaattmenar egna
möjligheter i fallet med den sektorsmodell Lars Jonassonatt, togsom
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områden.inom relevantainternationella gästforskarefram, bjuda
fristående institutetdetförslagetSlutligen stödjer SLU att

har godaekonomi vid SLU. "SLUförsamlokaliseras institutionenmed
Statensorganisationslösning,liknandeerfarenheter t exav

Institutet". SLUJordbrukstekniskaochVeterinärmedicinska Anstalt
år med förslagarbetetockså sedan flerapåpekar interntatt egnaman

föreslås utredningen.iutredningsinstitut liknande det som

inledningsvis "att detMJVVännerMiljöförbundet Jordens anser
medförklarat vadinteutredningenbrist närmareär att man menaren

samhällsekonomiska analysanvänds flitigt:två viktiga begrepp som
hänsynbetydelsensedan tillåterkommerMJVoch jordbruk". att taav

inom helainnebörd,djuparebredare ochi derasmiljöaspektertill
förmått anläggainteutredningenjordbruksområdet. MJ V ettattmenar

betydelse, dvs.medveten dennavisarperspektiv attäratt ommansom
i diskussionernafrån framföralltutgått miljönborde hatydligareman

tydligaresåledes utredningenMJVfrågeställningar. attmenarom
"hållbarövergripandeutgångspunktborde haft synensom

utveckling".
"Samhällsekonomi". MJVbegreppetvidarediskuterarMJV

vadutgå från bredare äränviktenunderstryker ansatsatt somenav
samhällsekonomer". MJVkallar sigforskare"deblandbrukligt som

samhälls-frånutgår helhetssyndeninteutredningenbefarar att
bordeutredningende göra.ekonomin attmenarsom

viktigtdetkonsumentperspektivet och ärdiskuterarMJV attmenar
kvalitet,låga exempelvispriser,betydligttill änhänsynta meratt
relevantMJV viktendjuretik. understrykerproduktionsmetoder och av

sammanhang.dessakonsumentinformation i
konsumentperspektiv MJVval diskuterarochtillrelationI

internationella Genomoch avtal.frihandelfunktion, attmarknadens
villkonstgödselhandeln medinternationellaexemplifiera med den

påtagligaochallvarligauppleveruppmärksamma vadMJV somman
detMJV ärhandelsutbytet.det internationellabrister med attmenar

politiskaochekonomiskamed studier där styrsystemangeläget som
flerMJVanalyseras."misshushå1lningen"råda botkan anger

internationellaolikaochhandelninternationelladenproblem men
rörandemålkonfliktermöjligaradvidareavtal. MJV nämner en

miljö.jordbruk och
frånutgår MJVstyrelserinstitutetsföreslagnagäller detdetNär

styrelsenuppgift förviktig ärformuleringutredningens att en
"attfrågeställningar". MJVidentifiera relevanta"förmågan att menar
ochanalyserkändakademisktmedgår hand i handalltidintedetta
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utredningskompetens. Detta gäller i synnerhet många samhälls-
ekonomer. Vi har upplevttvärtom folkrörelsen med sina bredareatt
kontaktytor allmänheten och i del fall,gentemot vårten som
internationella kontakter ofta ställer betydligt intressantare frågor".
Mot denna bakgrund MJV det angelägetär det finnsattanser att
"folkrörelserepresentation i styrelsen".

MJV vidare utredningen behöver bli tydligareatt detnärmenar
gäller ambitionerna med och omfattningen den föreslagnaav
verksamheten.

Avslutningsvis MJV lokalisering det föreslagnaattanser en av
institutet till Stockholm/Uppsala eller Göteborg "ger bättre
förutsättningar för kontakter med folkrörelser, vilket, framgåttsom

vi viktigt för resultat. bådeResor dyra ochett gott ärovan, anser
tidskrävande för s.k. frivilligorganisationer".

Ekologiska Lantbrukarna påpekar de vid flertal tillfällenatt ett
"blivit tillfrågade material underlag till beräkningar förom som
ekologisk produktion". Ekologiska Lantbrukarna har åretunder varit i
kontakt med LES och privata konsulter "med anledning behovet attav
sammanställa grundmaterial för beräkningar effekternaett av av
jordbrukspolitiska eller regionalpolitiska reformer". De skriver vidare:
"Vi det bra tillfälle i samband med den pågåendeett attser som
utredningen Jo 1998: föra02 in denna komplettering i analysverksam-
heten framöver".

Ekologiska Lantbrukarna delar utredningens förslag att ettom
fristående institut "vore ändamålsenligt". Ekologiska Lant-mest
brukarna "det väsentliga arbetet vid sådantäratt mest attmenar ett
institut för bredär öppet samverkan med alla olika medparteren
intresse för verksamheten", kalkylmaterial gåro.dyl. delsamt att att ta

Ekologiska Lantbrukarna understryker vidare viktenav. attav
samband med omorganisationen jordbrukspolitisk analysverksamhetav

frånredan början inkludera metoder beräkna miljömässiga såvälatt
ekonomiska utfall olika reformförslag".som av
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utredningensdelgivitsinstanserFörteckning över som
arbetsmaterial

RiksantikvarieämbetetKonjunkturinstitutetRiksskatteverket
5405Box3116BoxSolna94171

Stockholm84114Stockholm62103

Arbetsmarknads-StatensSkogsstyrelsen
styrelsenlivsmedelsverkJönköping551 83

Stockholm99171622Box
Uppsala26751

NUTEKveterinär-StatensförinstitutStatens
Stockholm86117anstaltmedicinskaforskningregional

7073BoxStockholm106 91
Uppsala07750

LivsmedelsekonomiskaRiksrevisionsverketStatskontoret
samarbetsnämnden45070Box2280Box

1Kyrkog.SödraKlaraStockholm30104Stockholm103 17
Stockholm33103

KonkurrensverketFolkhälsoinstitutetSIDA
Stockholm8510327848Box20Sveavägen

Stockholm93115Stockholm105 25

KommerskollegiumÖverstyrelsen förGeneraltullstyrelsen
1209Boxberedskapcivil2267Box

Stockholm8211l47333BoxStockholm103 17
Stockholm74100

universitetLundsUniversitetUppsalaExportrådSveriges
117Box256Box5513Box

Lund00221Uppsala751 05Stockholm85114

jordbruksverkStatensGlesbygdsverketlantbruks-Sveriges
Jönköping551 821Splintvägenuniversitet

Östersund831 72Uppsala750 07
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Stiftelsen Skogs- och Skogs- och
Lantbruksforskning jordbrukets lantbruksakademien
LRF forskningsråd Box 6806
105 33 Stockholm Box 6488 113 86 Stockholm

113 82 Stockholm

SACO/SR Daglivaruleveran- Familjejordbrukamas
Box 2206 förbundtöremas riksförbund
103 15 Stockholm 106 13 Stockholm Gisslabol

310 34 Kvibille

Folkrörelserådet Föreningen foder och Grossistförbundet
Klarabergsgatan 37 spannmål Svensk Handel
111 21 Stockholm Barnhusgatan 3 Box 5512

111 23 Stockholm 114 85 Stockholm

Hushållnings- Institutet för Inter- Sveriges
sällskapens Förbund nationell Ekonomi Konsumentråd
Klarabergsg. 37 Universitetsvägen 10 Barnhusgatan 22
111 21 Stockholm hus A 111 23 Stockholm

111 23 Stockholm

Kooperativa Landsorganisationen i Landstingsförbundet
förbundet Sverige Box 70491
Box 15200 105 53 Stockholm 107 26 Stockholm
104 65 Stockholm

Lantbrukamas Företagarnas Svenska
riksförbund Riksorganisation arbetsgivareföreninge
105 33 Stockholm Sergelgatan 1 n

106 67 Stockholm 103 30 Stockholm
Svenska Svenska Lantarbe- Svenska Livsmedels-
kommunförbundet tareförbundet arbetareförbundet
Hornsgatan 15 Box 1104 Box 1156
118 82 Stockholm 111 81 Stockholm 111 81 Stockholm

Svenska Sverigesnatur- Sveriges
skyddsföreningen Industriförbund Jordägareförbund
Box 4625 Box 5501 Box 1703
116 91 Stockholm 114 85 Stockholm 111 87 Stockholm



103Bilaga 21081998:SOU

Sverigesjord-Sveriges
Livsmedels-Livsmedelshandlare-bruksarrendatorers
industriernaförbundförbund

5501Box1311BoxWidtsköfle Farm
Stockholm85114Stockholm1l 8311105

Svalöv90268

EkologiskaTrädgårdsnäringensTjänstemännens
lantbrukareRiksförbundCentralorganisation

Östra Sågargatan 10KlaraStockholm941 14
Uppsala1873512Kyrkogata

Stockholm52111

VärldsnaturfondenStudieförbundetIndustriens
slottUlriksdalsNäringslivutredningsinstitut

Solna170 71Samhälle5501Box
5629BoxStockholm85114

Stockholm86114

iLänsstyrelseniLänsstyrelseniLänsstyrelsen
Södermanlands länUppsala länStockholms län

Nyköping86611Uppsala8675167220Box
Stockholm104 22

iLänsstyrelseniLänsstyrelseniLänsstyrelsen
länKronobergslänJönköpingslänOstergötlands

VäxjöJönköping 351 8686551Linköping86581

Länsstyrelsen iLänsstyrelsen iLänsstyrelsen i
länBlekingeGotlands länlänKalmar

Karlskrona86371Visby621 85Kalmar86391

i Göte-LänsstyrelsenLänsstyrelsen iiLänsstyrelsen
länBohusochborgslänHallandsSkåne län

Göteborg40403Halmstad301 86Malmö211 49

Länsstyrelsen iiLänsstyrelseniLänsstyrelsen
Värmlands länÄlvsborgs länSkaraborgslän

Karlstad651 86Mariestad542 85Vänersborg462 82
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Länsstyrelsen i Länsstyrelsen i Länsstyrelsen i
Örebro län Västmanlands län Dalarnas län

Örebro701 86 721 86 Västerås 791 72 Falun

Länsstyreslen i Länsstyrelsen i Länsstyrelsen i
Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län
801 70 Gävle Östersund871 86 Härnösand 831 86

Länsstyrelsen i Länsstyrelsen i Konsumentverket
Västerbottens län Norrbottens län 1 18 87 Stockholm
901 86 Umeå 971 86 Luleå

Statens naturvårdsverk Folkhälsoinstitutet Socialstyrelsen
106 48 Stockholm Box 27848 106 30 Stockholm

115 93 Stockholm

Smittskyddsinstitutet Läkemedelsverket Apoteket AB
105 21 Stockholm Box 26

751 03 Stockholm 131 88 Stockholm

Landstingsförbundet Svenska Fiskeriverket
Box 70491 Kommunförbundet Box 423
107 26 Stockholm Hornsgatan 15 401 26 Göteborg

118 82 Stockholm

Sveriges fiskares Fiskbranschens Vattenbrukamas
riksförbund Riksförbund Riksförbund
Amerikaskjulet, Box 24 Hälleflundregatan 24
uppgång G 451 15 Uddevalla 426 58 Västra Frölunda
414 63 Göteborg

Sveriges Fiskares Norra Bohusläns Hallandsfiskamas
Producentorganisation Producentorganisation Producentorganisatio
Box 4081 SmörAnnas Gata 15 n
400 40 Göteborg 450 43 Smögen PL 3440
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InstitutetKooperativaSverigesFöreningenProducentorganisa-
OlssonJanSpannmålsodlareGävlefisktionen
20063BoxSALEBOStoreberg4045Box

Stockholm60104Lidköping93531Gävle800 04

UtvecklingCerealiaDjurhälso-SvenskaSMR
Järna81153vårdenStockholm46105

Slakteriförbundet
Johanneshov86121

HambreusLeifiKonsumenterMiljöförbundet
näringsläraInst.SamverkanVännerJordens

HammarsköldsvDag9 BAlamedan7048Box
21Karlskrona371 31Göteborg31402

inomtill sammamaterialet änskickades personfall enmerfleraI
följande:bl.a.tillskickatsmaterialetharDessutomorganisation.

SvenLantbruksekonomen,JonassonLarsJordbruksutskottet,
MollénMatsSIR,VestlundHansSMR,Malmström

Nils-Förbundet,KooperativaBaumanPerForskningsrådsnämnden,
och PärABHandlarnaKohls ICALisbethHemköp,JohanssonErik

SIKOlsson
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Statskontoretfrån3 RapportBilaga

Statskontoret.fråni rapportåtergesbilaga textenföljande enI
här.återgesintetvå bilagorinnehåller dessutom somRapporten
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ViviannGunnarsson
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synpunkterSammanfattande
Uppdraget

redovisningDepartementsvis
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Inrikesdepartementet
Miljödepartementet
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Sammanfattning

Det finns huvudaltemativtre för organiseraatt analys- och
utredningsverksamheten kopplad till departementen:

analyskompetens inom0 departement,ett it.ex. särskilden
analysenhet,
fristående institut eller myndighet0 med särskild uppgift utföraatt
utredningar,
analysenheter eller analysresurser0 hos sakansvariga myndigheter.

Härutöver har departementen möjlighet utifrån sinaatt läggaresurser ut
uppdrag till myndigheter i regleringsbrev, uppdrag i särskilda beslut,ge
tillkalla kommittéer och särskilda utredare, upphandla analyser från
universitet och högskolor från konsultersamt och andra kan utförasom

visst utredningsarbete.ett Uppdrag läggs dock inte till organisationer
drivs i bolagsform eller till intresseorganisationer.som

Regeringens kompetens för samhällsekonomiska analyser
koncentreras till Finansdepartementet, där Ekonomiavdelningen bildar
kärnan i analysarbetet avseende dels den löpande uppföljningen av
ekonomin, dels långsiktiga bedömningar. Underlag till dessa
bedömningar hämtas från flera håll speciellt från vissa myndigheter
under Finansdepartementet Konjunkturinstitutet avseendesom

Riksrevisionsverketprognoser, avseende inkomstliggaren och SCB
avseende inkomststatistik. Detta följer inarbetade rutiner. De
myndigheter förser Finansdepartementetsom med olika underlag är en

för hela statsförvaltningen ochresurs kan leverera data tilläven andra
departement.

Härutöver finns flera myndigheter kan bistå regeringen medsom
underlag, analyser och utredningar olika slag, Statskontoretav t.ex.
avseende förvaltningspolitiska utredningar och utvärderingar och
Kommerskollegium avseende handelspolitik.
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Departementen

nedanståenderedovisas ianalysresurserharDepartement egnasom
ochanalys-samlade iantingenkantabell. Dessa envararesurser

verksamhet,departementetseller för delarhelautredningsenhet för av
sakenheter.olikainomalternativt inrymmas

analysresursermedDepartement egna
AnalyskapacitetDepartement

IAGoch analysgruppenIdéUtrikes
ochsamordningekonomi,förSekretariatetFörsvar

utveckling
AnalysfunktionenSocial
EkonomiavdelningenFinans m.m.

sakenhetervissaInomUtbildning
EUI-kanslietuppbyggnad,Under vissJordbruk

utvecklingutredning ochförSekretariatetArbetsmarknad
InfrastrukturenhetenKommunikation

utvecklingochsamordningförSekretariatetKultur
struktur-förenhetensärskiltSakenhetema,ochNärings-

ägarfrågorochhandels

analysenheterskildafrån övrig verksamhethardepartementDe som
respektiveSocial-Utrikes-,inriktninglångsiktigutpräglad ärmed en

förKommunikationsdepartementetArbetsmarknadsdepartementet samt
harhandelsdepartementetNärings- ochverksamheten.delviss av

för struktur-Enhetensärskilt inomsakenhetersinainomanalysresurser
inomdenlösning liknarägarfrågor. Detta äroch en som

sekretariatFörsvarsdepartementetsIKommunikationsdepartementet.
Finansdepartementetkaraktär.löpandeuppgifteringår även merav

verksamhetenfrån övriga departement attsig starktskiljer genom
samtligaföranalysarbetekortsiktigtbåde långsiktigt ochomfattar
omfattarverksamhetsekretariatspolitikområden. Kulturdepartementets

långsiktigalöpande ochbådeFörsvarsdepartementetsmedi likhet mer
analyskapacitetvissfinnsJordbruksdepartementetuppgifter. Inom en

kansliet.EUI-enhet isamordnadbörjan tillochenheternainom en
EU-frågor.samordnahuvudsakligenuppgift dockDess är att

någrainteharoch MiljödepartementetJustitiedepartementet mer
vissaharlnrikesdepartementetmedananalysresurseromfattande

förEnhetenoch inomLänsstyrelseenheteninombl.a.resurser,
ekonomi.kommunal
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Myndigheter med särskilt analys- och utredningsansvar

Myndigheter huvuduppgift biståär regeringen med analyserattvars
och underlag stabsmyndighetemaär Statskontoret och
Riksrevisionsverket Ekonomistyrningsverket då dennasamt myndighet
börjar sin verksamhet. Konjunkturinstitutet och Statistiska centralbyrån

myndigheterär med för datainsamling för helaansvar
statsförvaltningens behov. Dessa myndigheter utför vissa begränsade
analyser och utredningar används underlag för utredningar isom som
andra myndigheter i bearbetad form.mer

Myndigheter med särskilt analys- och utredningsansvar
Departement Myndighet Uppgift
Finans Statskontoret Utvärdering, analyser, ut-

redningar förvalt-om
ningspolitik

Konjunkturinstitutet Prognoser
Statistiska Statistik, analyser
centralbyrån
Riksrevisionsverket Effektivitetsrevision,

analyser, granskning

Andra myndigheter och organisationer

Det finns organisationer med statlig finansiering helt eller delvis som
utför analyser och utredningar inom någon sektor detav
samhällsekonomiska området. Karaktäristiskt för dessa organisationer

de organiseras inomär visst departementsatt ansvarsområde förett att
bistå departementet och/eller övriga sakansvariga myndigheter inom
ansvarsornrådet med datainsamling, analyser och utredningar. De utgör

så vis specialistorgan för vissa sektorer.
Organisationsformen kan variera. De flesta organisationerna är

myndigheter eller kommittéer. En mindre del kan särskildautgöras av
arbetsgrupper i departementen med inslag från myndigheter eller andra

Ävenorganisationer. stiftelser förekommer.
följandeI tabell sammanfattas de organisationer harsom en mer

utpräglad analys- och utredningsfunktion. Det finns antaläven ett
sådana organisationer uppgift främst forskning. Gränsenär mellanvars
renodlat forskningsorienterade och analys- och utredningsorienterade
organisationer inte helt enkelär dra.att
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och organisationermyndigheterAndra

FormOrganisationDepartement
BRÅ myndighetrådet,BrottsförebyggandeJustititie

myndighettransportforsknings-ochKommunikation Väg-
VTIinstitutet,

myndighetkommunika-förinstitutStatens
SIKAtionsanalys,

myndighetrådetEkonomiskaFinans
kommittéstudier iförExpertgruppen

ESOekonomi,offentlig
stiftelseför framtids-institutetStiftelsenUtbildnings

studier
myndighetLivsmedelsekonomiskaJordbruk

LESsamarbetsnämnden,
myndighetarbetsmarknads-förInstitutetArbetsmarknads

utvärderingar, IAUpolitiska
myndighetför regional-institutoch StatensNäring-

forskning, SIRhandel
myndighetByggforskningsrådetInrikes
stiftelseförinstitutetStiftelsenMiljö vatten-

luftvårdsforskning, IVLoch

analys-datainsamlings-,statistik-,utprägladharOrganisationer ensom
HuvudsakligenLES,SIKA, och IAU.utredningsroll äroch/eller

BRÅ, VTI,haranalyser och utredningarmed inslagforskningsroll av
Byggforskningsrådet och IVL.framtidsstudier,institutet förStiftelsen

Rådet förrådet ochEkonomiskadetdet gällerNär
ochNärings-inomNURarbetslivsforskning eventuellt ävensamt
dvs.rådgivande karaktär,uppgiftenhandelsdepartementet är snarast av

stånd inomtillkommerpådrivande vilka utredningarför somsom
område.respektive

ifristående ställningförhållande till departementethar iESO en
belysning.tillämnesområden och analyserfråga vilka tassom uppom

Övriga organ

inomfinnsutredninganalys och nämntsfördeFörutom somresurser
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vissa departement olika slag samarbetsgrupper. Därutöver bedrivsav
analys- och utredningsarbete i speciella syften utredningar ochav
kommittéer på regeringens uppdrag. Direkt analys- och utrednings-
arbete för departementens behov kan utföras konsulter dåäven av men
oftast avseende avgränsade områden teknisk art.av mer

I det följande beskrivs några exempel arbetsgrupper bl.a. harsom
uppgift initiera och värdera analys- och utredningsarbeteattsom samt

några uppgifter kommittéväsendet.om

Arbetsgrupper
Arbetsgrupper oftast informella. Dessaär följer någonintegrupper
särskild organisationsprincip. De i utsträckning delutgör större en av
det nätverk departementen utnyttjar för sitt arbete. De kansom vara
mycket styrande för inriktningen analysa utrednings- ochav
utvärderingsarbetet. Sådana grupperingar bildar ofta länk mellan deen
utredande sig de särskilda myndigheter, enheterär inomorganen vare
myndigheter, kommittéer eller konsulter. Grupper denna finnstypav
inom:

Socialdepartementet, Samhällsekonomiska är0 gruppen som en
informell idé och diskussionsgrupp.
Kommunikationsdepartementet, där SAMPLAN utgör0 en gemensam
planeringsgrupp för departementet, SIKA och sektorsmyndighetema
inom sjöfart, järnväg, luftfart och vägar.
Sammarbetsgruppen för kommunal ekonomi, KEA, med0

från Inrikesdepartementet, Finansdepartementet ochrepresentanter
Svenska Kommunförbundet.
Utvecklingsrådet för länsstyrelsefrågor arbetsgruppär0 som en
knuten till Inrikesdepartementet. ingårI någrabl.a.gruppen
landshövdingar.
Utöver dessa informella ändå fasta arbetsgrupper kanmen mer

arbetsgrupper bildas tillfälligt för utföra olika utredningar. Sådanaatt
ofta i departementsskrivelse i Ds-serien.utmynnar rapport,en

Kommittéväsendet
mått påEtt användningen kommittéväsendet utredningsform ärav som
mångahur respektive departement. Förrapporter ut attsom ges av

kunna ingående jämförande måstegöra analys givetvisen mer
uppdragets omfattning studeras.m.m.

Riksdagens revisorer har nyligen granskat kommittéväsendets roll
och i RR 1996/9726, Kommittéväsendets roll ochrapportenger
arbetsformer, beskrivning hur detta används. I tabell redovisasen av en
antalet SOU givits årenunder 1994 -1996. Antaletut rapportersom var
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488sammanlagt1996 187årochår 1995 148 st,år 1994 153 stst,
fördelar sigantaletår. sammanlagdaunder Det rapportertrerapporter

enligt följande:departementen

AntalDepartement

5Statsrådsberedningen
50Justitiedepartementet
36Utrikesdepartementet
27Försvarsdepartementet
65Socialdepartementet
38Kommunikationsdepartementet
68Finansdepartementet
43Utbildningsdepartementet
12Jordbruksdepartementet
24Arbetsmarknadsdepartementet
24Kulturdepartementet
28Inrikesdepartementet
48Miljödepartementet
20Näringsdepartementet

488Summa

mellanförhållandetvarierarAntalet rapporter menper
konstant.ändå ganskadepartementen är

utredningskapacitetmedmyndigheterSakansvariga

ochanalyserfinns förmyndigheternasakansvarigadeInom resurser
myndighetervilkaFöljande tabell utvisargrad.varierandeiutredningar

dennaslagbetydande samtsådan kapacitethar omav mersom
särskild enhet.ifinns samladkapacitet en

uppdrag iutnyttjasanalyskapacitetMyndigheternas genom
behandlingMyndigheternasbeslut.särskildaoch iregleringsbreven av

vilkenförsektordenendastemellertiduppdragutlagda rör
Frånuppfattning.myndighetensspeglarochmyndigheten ansvarar

fåviktenunderstryks attdepartementundersöktasamtliga av
allmängälleranalysenSpeciellthåll.från flerabedömningar merenom

påverkas.områdenflerafråga medföreller att
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Sakansvarig myndighet
Departement Myndighet Enhet
Kommunikation Banverket -

Luftfartsverket -
Post- och telestyrelsen -
Sjöfartsverket -
Vägverket -

Finans Riksgäldskontoret -
Ekonomistyrningsverket -
Riksrevisionsverket -
Riksbanken -

Utbildning Skolverket Utvecklings- och uppfölj-
ningsavdelning

Högskoleverket Avd. för utvärdering och
kvalitet

Jordbruk Fiskeriverket Administrativa
avdelningen

Statens jordbruksverk Utredningsavd. särskilt
två enheter

Arbetsmarknad Arbetsmarknadsstyrelse Utredningsenheten
n

Närings- och NUTEK Stab och flera enheter
handels

Energimyndigheten -
Konkurrensverket Utredningsavdelning
Skogsstyrelsen Analysenhet
Turistdelegationen -
Kommerskollegium Verksamhetsgren

utredningar
Sveriges geologiska -
undersökning

Inrikes Boverket Enheten för bostads-
marknad och utvärdering/-
uppföljning

Länsstyrelser Reg.ek enheter
Miljö Naturvårdsverket HållbarAvd. samhällsut-

veckling och stab
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Sammanfattande synpunkter

undersöktsdepartementmed denna promemoria hararbetetI tre
ArbetsmarknadsdepartementetSocialdepartementet,nämligennärmare,

arbeteresultat dettaKommunikationsdepartementet. Somoch ett av
in avseendehar samlatsvarierande djuputifrån de fakta medsamt som
dras.slutsatsersammanfattandeföljandekanövriga departement

avseende hur analys-mellan olika departementVariationen är stor
något direkt sambandinteorganiseras. Det finnsutredningsarbetetoch

organisation.analysfunktionenssakområdets karaktär ochmellan
vanlig.mindreanalyskapacitet inom departementen ärSamlad

Finansdepartementet.Undantag är
detbeställarkompetensde har attDepartementen att menanser

grad.i högreanalyskapacitetskulle behövas
bestå fem delmoment:kanutredningsarbeteAnalys- och sägas av

datainsamling
datagrundval insamladeoch analysutredning av

resultatetvärdering av
analysarbetetochutrednings-utvärdering samtav

samhällsekonomiska effekternadeutvärdering av
regeloch börstatistikformiDatainsamling somm.m.prognoserav

myndigheter elleri sakansvarigadepartementetutanförutföraskunna
ochsärskilt datainsamlingförmedmyndigheter/organisationer ansvar

grundbearbetning.
departementeninomutföras antingenanalyser kanochUtredningar

utförasutredningar kanfördelDet störreandra.eller är omenav
löpandedeninte inkräktarså deutanför departementen att

verksamheten.
politiskbör såväl kvalitetresultatVärdering avse somsomav
värderaförResurserbedömning bör inom departementet.utföras att
och kandepartementeninomfinnasdärförbeställa utredningar böroch

förförläggas inomellersamlas särskild enhetantingen i ramenen
sakenhet.respektive

resultatet böranalysarbetetutrednings- ochUtvärdering samt avav
utredningar,ochanalyserutförbåde organisationerutföras de somav

utvärderare.utomståendesjälvutvärdering, och av
utförasejjfekterna börsamhällsekonomiskaUtvärdering de avav

organisation.utomståendeellerdepartementet av
inomanalysenhetsärskildhardepartementDe ensom

fungeradenna kanSocialdepartementet,främstdepartementet, attanser
ochutanför departementetanalyskapacitetenmellanbryggasom en

inom departementet.resultatenvidareförädlingochanalysvärdering av
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Genom samla analyskapaciteten till enhet kanatt vissaävenen
synergieffekter uppstå eftersom det krävs viss minsta storlek för atten
upprätthålla och utveckla kompetens. En sammanhållen analysfunktion
bestående cirka sju har visat sig fungera väl. Det förutsättsav personer

personalen besitter hög analytisk förmåga.att Ytterligare fördelen en
med samla analyskapaciteten detatt möjligtäratt värnaattanges vara

långsiktigaför analyser. Enheten inom Arbetsmarknads-resurserna
departementet deltar inte i handläggningen löpande ärenden.av

Dessa de viktigaste fördelarnaär med samla analyskapacitetenatt
till särskild enhet inom departementet. Ytterligare fördelar ären
närheten till övriga enheter inom departementet och mindre analyseratt
kan utföras expertis snabbt och med kort varsel.av egen

vårDet uppfattning sådanaär fördelar skulle kunnaävenatt
åstadkommas mellan enheter inom departement med hjälp godav
samordning.

Fördelar med lägga del analyskapacitetenstörre utanföratt en av
departementet analyserna friståendeblir från denattanges vara
politiska värderingen och hanteringen. friståendeDe särskilda
utredningsorganen SIKA och IAU har viktig uppgift vid sidanen av
sakansvariga myndigheters sektorinriktade analyser attmer genom
analyser och utredningar kan gripa flera områden och därmedöver ge

perspektiv fråga. Vidare sådanakan organisationerett annat en
sinäven, samlade analyskompetens, vidareutveckla metodergenom

och kan därmed bli länk till forskningen.m.m. en
Kommunikationsdepartementet exempel intressant eftersomärsom

organisationsformen kan skifta tiden. Vidare det intressantöver är
därför departementet så områdenskildaatt över attgreppar man
bedömt det behövs utanförståendeän särskiltatt ettmer
utredningsorgan samtidigt departementet åtminstone inomsom
infrastrukturområdet besitter betydande analyskapacitet. Trotsen egen
detta finns det behov ytterligare analyskapacitet teknisk art,av av
eftersom utvecklingen inom tekniken kräver allt fler specialister. För

kunna samhällsekonomiskagöra bedömningar måste dessaatt i detta
fall kunna kombineras med teknisk sakkunskap.

De departement har undersökts har alla givit signalernärmaresom
det finns behov utökad analyskapacitet hos departementetattom av en

måstedenna organiseras sådanai former den inteatt snabbtmen att
"äts av löpande handläggningsuppgifter.upp
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Uppdraget

åtagit bistå utredningen BehovetStatskontoret har sig att av
ekonomisk inriktning inom detutredningsverksamhet och analyser med

området" med beskrivning denjordbrukspolitiska Jo 1998:02 en av
direktekonomiskutrednings- och analysverksamhet ärart somav

regeringskansliet.kopplad till
ekonomisk enligtUtrednings- och analysverksarnhet artav avser

inriktning.sådan samhällsekonomisk Dennauppdraget verksamhet med
analyser,innebär vida för vilka slags data,definition gränser

utvärderingar omfattas och innebärutredningar och attsom
dekan/bör omfatta andra aspekteranalysverksamheten änäven rent

såformulerats kartläggningen gäller denekonomiska. Uppdraget har att
underlag för beslut harutredningsverksamhetanalys- och ger somsom

frånanknytning till skillnad beslutnågon ekonomiskform t.ex.omav
ekologiska lösningar.tekniska ellerrent
utformats kartläggningUppdraget har som en av:

a biståför Regeringskansliet medfristående finns attorgan som
ovanståendeenligtbeslutsunderlag

b iform analysresurser departementen,iandra lösningar, t.ex. av
formimyndigheter eller annan

C lösningardessaerfarenheter typer avav
d ochlösningars starka sidor.olikaanalys svagaav

utredningens sekretariat har kommitavstämning medEfter
analysen avseende Arbetsmarknadsdepar-fördjupaöverens attom

Kommunikationsdepartementet och Socialdepartementet.tementet,

5 18-5277
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Departementsvis redovisning

Justitiedepartementet

Varken departementet eller underställda myndigheter någrahar mer
betydande för samhällsekonomiska analyser. Ett undantag ärresurser
Brottsförebyggande rådet. Vissa samhällsekonomiska analyser inom
verksamhetsområdet utförs kommittéer eller särskilda utredare.av

BRÅrådet,Brottsförebyggande
Rådet forsknings- och utvecklingsmyndighet inomär rättsväsendet.en
BRÅ fr.o.m. den januari 19981 ansvarigt för produktionenär av

BRÅrättsstatistik. utför vissa ekonomiska analyser i anslutning till sin
forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Utrikesdepartementet

idé-UD:s och analysgrupp
Utrikesdepartementets idé- och analysgrupp IAG inrättades 1992. Vid
sidan IAG central analysfunktion finns bådeanalysgrupperav som
biståndssidan och Europasidan. Behovet central analysgrupp harav en
ökat UD:s omorganisation. Enheterna och därmed den operativagenom

fåtthanteringen har mycket stark ställning i organisationen.nu en
Därmed ökar vikten ibland komplettera och balansera detattav
verkställande perspektivet långsiktigtmed perspektiv, kanett mer som
bli bredare och enhetsöverskridande och second opinions".mera ge

IAG direkt stårunderställd departementsledningen och till dessär
förfogande för utredningar, studier och analyser inom departementets
verksamhetsområde.

IAG hela det utrikespolitiska fältet, dvs. detspänner över
allmänpolitiska, biståndspolitiskadet ekonomiska och det området.

En viss självständighetgrad i UD:s organisation och frihet attav
välja form innehålloch för det arbetet förutsättningar föräregna
verksamheten ändå båderelaterad till linjeorganisationenär närasom
och departementsledningen.

efterfrågestyrdSom månverksamhet kan i viss betraktas IAG:s roll
referensfunktion för andra delar departementet frågor.i olikasom av

IAG har kontakter med universitet och forskningsinstitutioner,nära
andra länders analysavdelningar, internationella institut, m.fl.

En analysfunktion IAG:s bör enligt departementettypav vara av
begränsad storlek. För närvarande sju inkl. assistentär personer en
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till IAG.knutna
riklig input"delshar behov i formIAG avavresurserav
förmår behandlapersonalinformation, dels kvalificerad som

påinformationen adekvat sätt.ett

Försvarsdepartementet

och utvecklingför ekonomi, samordningsekretariatet
ochekonomi, samordningSekretariat förFörsvarsdepartementets

departementsledningen och andrautveckling ESU biträder
inom departementet.arbetsenheter

nämligentvå verksamhetsgrenar,ansvarsområde delas in iESU:s
analys ochsamordningsfrågor respektive uppföljning,ekonomi- och

utveckling.
gällerdetanalyserförstnämnda verksarnhetsgrenenDen näravser

budgetarbetetramberäkningar, samordningochekonomiska avramar
vårproposition, regleringsbrevekonomisksåsom budgetproposition,

kommittédirektiv.övergripandesamt
metodstödutveckling omfattar metoder ochVerksamhetsgrenen

finansiell styrningoch ekonomisystem,beträffande planerings-främst
mål- ochuppföljning, organisationsformer,ekonomiskoch

regleringsbrev ochutformning budgetproposition,resultatstyming, av
revisionens övergripandeutnyttjande resultatårsredovisningar, samtav

kontroll.ekonomisystem, finansiering ochavseendeutvecklingsarbete
beredningsarbetet införsamband medanalysinsatser iSärskilda görs

försvarsbeslut.större
sju handläggare i huvudsak ekonomeromfattarsekretariatet --

halvtid.motsvarandeassistentsamt en

Socialdepartementet

analysfunktionSocialdepartementets
omorganisation upphördesamband med Socialdepartementets internaI

inrättats 1990.LASlångsiktigtSekretariatet för analysarbete som
januari 1998 i departementetsingår från denuppgifter lLAS nya

inteförändringen LASanledning tillSamordningskansli. En attvar
ochbehov analysertillräckligt till sakenheternas attanpassat avvar

medbiträdavad LAS kundetillräcklig kunskapenheterna inte hade om
fråga analyser och utvärderingar.i om

utvärdering viduppföljning ochanalys,syfte stärka inslagenI att av
och familje-socialförsäkring, individ-sakenheterdepartementets tre

analyssamordnaresjukvård särskildaoch harhälso- utsettsomsorg,
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inom enheterna. Dessa har till uppgift stödja och utveckla analys-,att
uppföljnings- och utvärderingsarbetet vid enheten. Däri ingår ansvar
för utvecklingen det statistiska underlaget för analyserna inomav
enhetens arbetsområde för utveckla metoder och modellersamt att som
kan användas i analysarbetet. Analyssamordnarna fungerar bryggasom
mellan enheterna och analysgruppen i Samordningskansliet.

Samordningskansliet har till uppgift stöd och serviceatt ge
departementsledning och sakenheter. ingårHäri för samord-att svara
ning uppföljnings- och utvärderingsarbete statistik- ochsamtav
informationsförsörjning, samordna utredningsarbetet inom departe-att

verksamhetsområde allmänt metodstöd detmentets samt att närge
gäller sakenhetemas utrednings- och analysarbete. Vidare ska kansliet
särskilt följa den nationella och internationella välfärdsutvecklingen,
samordna och tillsammans med sakenheterna utveckla välfärdsstatisti-
ken stödja enhetemas arbete med fram och utvecklasamt att ta
statistiskt underlag, metoder och modeller för analys-, uppföljnings-
och utvärderingsarbete.

Arbetsuppgifterna vid sakenheterna och Samordningskansliet
benämns analysfunktionen. Genom denna har skapats ökatett
medvetande behovet analyser samtidigt enhetemasom av som
analyskompetens har stärkts.

Arbetet omfattar bl.a. frågor analysmetodik, konsekvens-om
beräkningar med hjälp datamodeller förmetoder uppföljningsamtav
och ingårutvärdering. Vidare i uppgifterna biträdaatt
departementsledningen och sakenheterna med statistiska beräkningar
och analyser förmedla frågeställningaruppgifter inomsamt om
funktionens kompetensområde, såsom välfärdsfakta, samhälls-
ekonomiska frågor.och fördelningspolitiska Analysfunktionen kan
också fram Dess arbete i mycket utsträckningta styrs storprognoser.

frånuppdrag sakenheterna.genom
ingårI analysfunktionen sakenheterna att:

stödja utvecklingen analyskompetensen hos handläggarna0 av
enheten, medverka i intemutbildning och instruktion det gällernär
analysmetodik och tillämpning metoder och modellerav
hålla sig väl informerad behovet statistiskt underlag, analyser0 om av
och modeller enheten
skapa goda kontakter med underställda myndigheter i frågor,dessa0

igenom och förmedla statistik och analyser tagits fram hossom
myndigheterna aktivt medverka vid formuleringsamt av
beställningar statistiskt underlag och analyser till dessaav
biträda enheten med framtagning statistiskt underlag utförasamt0 av
utrednings-, analys- och beräkningsarbete
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prognosmetoder ochutvecklingmedverka i enhetens av0
prognosarbetetberäkningsmodeller utnyttja iatt

data inomrapporteringensamordnaoch vid behovbevaka av0
följainternationellaansvarsområde till EU ochenhetens samtorgan

fråga analys-iutvecklingeninternationellanationella ochden om
statistiskt underlag.metoder och

assistent,inkl.bestårAnalysfunktionen sju trevaravpersoner enav
statistiker.ochnationalekonomerHandläggarnafrån sakenhetema. är

främstockså till myndigheter,uppdragDepartementet ger
i reglerings-Socialstyrelsen SoS,ochRiksförsäkringsverket RFV

delförsärskilda beslut. RFVbrev eller stor avsvarar en
vidforskareUndantagsvis anlitasanalysbehov.departementets

Kommittéerkonsulter.universitetsinstitutioner liksomhögskole- och
samhällsekonomiskmedanalysarbeteförnormalt inteanlitas

inriktning.
fram-hållsinom departementetanalysfunktionmedfördelarSom en

myndigheternasalltför beroendeintedelsfrämst att avvara
granskakantillgången till expertisdelsanalysverksamhet, somegen

tillredovisar, närhetendelsmyndigheternavadoch värdera egen
redovisafråga kunnasnabbtdå detanalyskompetens är attom

analysresultat.
Socialdepartementetfinns inomanalysfunktionensidanVid enom

Samhällsekonomiskadendiskussionsgrupp, s.k.ochinformell idé-
utvärderingsfrågor inomanalys- ochbl.a.behandlargruppen, som

ansvarsområde.departementets

Kommunikationsdepartementet

Kommunikationsenheten,sakenheter:fyraorganiseras iDepartementet
NågonInfrastrukturenheten Vägtrafikenheten.ochAffärsverksenheten,

finnsbehovdepartementetshelaförsamlad analysenhet som svarar
inte.

främstförekommerLångsiktigt analysarbete inom departementet
övrigtieller utredningaranalysermånIdenInfrastrukturenheten.inom

möjligheterochkompetensde beroendeutförs vid departementet är av
utrednings-analys- ochbolagensstatligaenskilda Dehos personer.

direkta uppdrag.ianspråk departementetinte itas avresurser
delsunder departementetmyndigheterdäremotUppdrag läggs

särskildaellerregleringsbrevantingen iregeringsuppdrag, somsom
Även privatafortlöpande.utredningaravseende mindredelsuppdrag,

tekniskavseendehanddå förstaiuppdragkankonsulter menges
område.någotutformning eller avgränsat
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Kommunikationsenheten replierar i utsträckning Post- ochstor
telestyrelsen avseende utredningar och analyser. Infrastrukturenheten
lägger uppdrag Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA,ut

månoch i viss på Väg- och transportforskningsinstitutet, VTI. SIKA
för och statistik inom Väg- och transportornrådet.ansvarar prognoser

Det året har föräven statistik avseendesenaste ansvar
telekommunikationer och IT överförts till SIKA.

SIKA har utvecklats under den femårsperioden. Före 1991senaste
anlitades Transportrådet detta lades ned.som

Transportrådets uppgifter till 50% förvaltningsinriktade och tillvar
50% utfördes sektorövergripande analyser inom infrastrukturområdet.

avsåg långsiktigaDessa bl.a. bedömningar samhällsekonomisk artav
inklusive avvägningar mellan olika trafikslag. olikaDe myndigheterna,
Sjöfartsverket, Vägverket, Banverket och Luftfartsverket bidrog med
sina analyser och Transportrådets analyser främst övergripande ochvar
sådana inte naturligen föll någoninom myndighetssom annan
ansvarsområde. De omfattade samtliga trafikslag infrastruktur.samt

Då Transportrådet lades ned infördes i dess ställe enhet inomen
departementet för långsiktig planering. Enhetens uppgift skulle i
princip omfatta samordnad investeringsplanering och de planuppgifter

handhafts Transportrådet. Statistik och prognosverksamhetensom av
överfördes till VTI. Efter valet 1991 lades dock enheten ned efter haatt
varit verksam månader.endast Istället infördes Enheten förtre
infrastruktur endast tvåomfattar trafikslag, järnväg och vägar.som

En delegation infördes, Delegationen för och utveckling,prognos
DPU, uppgift huvudsakligen avsåg den statistik- ochvars
prognosverksamhet tidigare frånöverförts Transportrådet till VTI.som
Därmed renodlades åter VTI operativt instrument för vägfrågor,som
forskning och kunskapsuppbyggnad. 1995 ombildades DPU till SIKA
med ytterligare uppgifter.

omfattandeDen kommunikationsutredning kommitté tillsattessom
1995, KOMKOM, efterfrågade SIKAs kompetens ytterligare. SIKA har

från 5 anställda 1995 till 20 anställdaväxt 1998. Genomöver arbetet i
kommunikationsutredningen uppmärksammades pådepartementet
behovet kompetens, vid sidan den innehasav av som av
sektormyndighetema, för analys och utredning.

De fyra trafikverken har sektorsansvar områdenför sinastora nu
och med detta följer långsiktigavissa analyser trafikslagattansvar per
ska utföras. frånSIKAs uppgift sektorövergripandeär perspektivatt ett
utföra långsiktiga analyser.

Departementet, SIKA, Sjöfartsverket, Banverket, Vägverket och
Luftfartverket bildar planeringsgrupp, SAMPLAN.en gemensam
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för prognosmodeller,antalSAMPLAN finns arbetsgrupper.Under ett
planarbete m.m.

Banverket
planering,inklusivespåranläggningarförBanverket statensansvarar

drift. Verket harunderhåll ochbyggande,projektering, ett
effektivitet,hela järnvägstransportsystemetsförsektorsansvar

miljöpåverkan. Verketochframkomlighet, trafiksäkerhettillgänglighet,
infrastrukturavseendeutförs1997. Utredningaromorganiserade under
aspekt.analyser kommersamhällsekonomiskadär som enm.m.

Luftfartsverket
främja utvecklingenskaaffärsdrivande verkLuftfartsverket är ett som

påmyndighetsuppgifterhar vissaochcivila luftfartenden somav
strategiska arbetesittunder 1997trafikornrådet. harVerket översett

övergripandestrukturöversyn. Deutförtsamband därmedhar ioch en
föreslår iRegeringenverksamhetsmålen omformulerats.har

verketsmål Itvå för verksamheten.1998budgetpropositionen nya
avseendelångsiktiga analyserutföraingårsektorsansvar attnu

flygtrafikområdet.

Sjöfartsverket
sjöräddning,farleder, lotsverksamhet,verksamhetSjöfartsverkets avser

ochför Närings-finns särskild stabsjökartering. Detisbrytning samt en
sjöfartsnäringenutredningar avseendeutför bl.a.Verketsjöfartspolitik.

konkurrensfrågor.och

Vägverket
frågor väghållning ochförmyndighetansvarig rörVägverket är som

helaomfattarsektorsansvarVägverketsvägtrafik.
tillgänglighet ochtrafiksäkerhet,miljöpåverkan,vägtransportsystemets

ochforsknings-Väginformation,frågoreffektivitet rörsamt som
utvecklingsverksamhet m.m.

förinfrastrukturavseendeoch utredningarVägverket utför analyser
utredningarandrautredningar och iI dessa även typervägar. av

bedömningar.samhällsekonomiskakalkyler ochförekommer

SIKAkommunikationsanalys,förStatens institut
bedömningarövergripandebl.a. förskaSIKA avsvara

ochregionalekonomiska effektersamhällsekonomiska och transport-av
officiellaför denSIKAkommunikationssystemen. ävenansvarar

kommunikationsområdet. Verksamhetenochinomstatistiken transport-
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i tvåorganiserad verksamhetsgrenar, Samordning och utvecklingär
Kommunikationsstatistik och nulägesbeskrivningar. Antaletsamt

uppgåranställda 1998 till drygt 20 huvudsakligentrepersoner, varav
områdetarbetar inom Kommunikationsstatistik och övriga med

nationell infrastrukturplanering. Budgeten för 1998 omfattar 37
miljoner Finansieringenkronor. sker helt med anslag.

utnyttjar SIKA:s kompetensDepartementet kontinuerligt dels
långsiktigade i instruktionen fastlagda uppdragen, delsgenom genom

ytterligare regeringsuppdrag. åretTillkommande uppdrag under utgör
verksamheten. På15% den totala detta SIKA försätt ärca av en resurs

hållerdär institutet i det tekniskadepartementet och planeringsmässiga
styrmedel.underlaget, avseendet.ex.

Statens och transportforskningsinstitut, VTIväg-
VTI har till uppgift uppdrag bedriva forskning och utvecklingatt

ocksåinfrastruktur, och trafik. Institutet har tilltransportersom avser
uppgift för övergripande miljö- ochatt svara

trafik- transportområdet.energikonsekvensbeskrivningar inom och VTI
regleringsfrågor.stymings- ochanalyserar pris-även

Post- och telestyrelsen
och telestyrelsen utför ansenlig mängd analyser ochPost en

utredningar departementet, främst för Kommunikationsenheten som
telefrågorför och sker antingenIT. Dettapost- samtsvarar genom

år,uppdrag i regleringsbreven eller under löpande informellt.även mer

Finansdepartementet

Finansdepartementet och flera myndigheterna under departementetav
dåhar särställning det gäller samhällsekonomiska analyser ochen

utredningsarbete. Huvuddelen det samhällsekonomiska utrednings-av
pågåroch analysarbetet inom statsförvaltningen och för regeringen

utrednings-inom denna sfär. De myndigheter har ochsom
ansvarsområdeFinansdepartementets siganalysuppgifter inom riktar

sakområdensamtliga och det den samhällsekonomiskaärmot
ingående står i för både departementetsanalysens olika delar fokussom

utredningsverksamhet och dess myndigheters verksamhet.
avdelningenVid departementet kan hela den Ekonomiska anses

besitta samhällsekonomisk analyskompetens. Vid avdelningen bedrivs
framåtriktade samhällsekonomiskadet arbetet och

prognosverksarnheten för svensk ekonomi. med deArbetet
långtidsutredningar den svenska ekonomin och denom
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år bedrivstredjeutförsutvecklingensamhällsekonomiska vartsom
medsamarbeteharAvdelningen tättavdelningen. ettinom
datahämtasarbetetunderlag förnivåer. Somallabudgetavdelningen

deutarbetarKonjunkturinstitutethåll.många olikafrånin prognoser
vidare,allmänhetsedan ibearbetaspå. Dessaanalysarbetet byggersom

övriga enheter.avdelningensinomdärefterPrognosenhetenförst av
rollSCB:sÄven i prognosarbetet. ärdelaktigavarittidigareharRRV

uppföljningar kansådettaochutfalletsammanställa attpresenteraatt
utföras.

samhällsekonomiskamed dearbetetharHuvudsakligen
fokus.bedömningsunderlaget tre

Ianalyser.utförskatteenhetFinansdepartementetsInkomstsidan där0
SCBochinkomstliggarenavseendeRRVdeltararbetedetta även

Riksgäldskontoretinkomststatistik.underleverantör t.ex. avsom
och ävenbetalningsströmmaravseendeuppgiftermedbidrar

frågansberoendemedverkakan art.Riksbanken
lång siktutvecklingenbedömningarTotalekonomin avavsersom0

långtidsutredningarna.ibl.a.
få utgifter ochlöpande medarbetetdet attStatsfinanserna avser0

bl.a.utförsarbetedettaIbudgeten.enligtihopinkomster att
inombedömningarnaförunderlagRRVbudgetprognoser somav

prognostiserasuppbördenlöpandeDen avdepartementet.
RSV.intedepartementet, av

detbeskrivningöversiktligendastredogörelse avDenna enger
huvudsakligenochFinansdepartementet ärinomutförsarbete som

ocharbetetlångsiktigabåde detirolldepartementetsbeskrivaägnad att
samhällsekonomin.medarbetetoperativadeti mer

kommittétidigare ärmyndighetrådetEkonomiska är somen
ochforskninginitierauppgifttillhar atttill departementetknutet som

politikensekonomiskadenförsärskilt intresseutredningsarbete av
utforrrming.

ESOekonomi,offentligistudierförExpertgruppen
Finansdepartementetunderkommittétill formen somESO är en

ochordförandeleds styrgruppESO1981.tillsattes enenav
anställda.ESO harsamhällsvetare.ochforskare tresammansatt av

förbättrakanstudierlåtauppgift göratillharESO att som
beslut.budgetpolitiskaochsamhällsekonomiskaförunderlaget

Utredningar harsinainnehållet iförsjälva rapporter.Författarna svarar
Även kvalitetenpolitikområden.samtligainomutförtshittills om

genomslag.får de oftavarierakan stortrapporterna
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Statskontoret
Statskontoret biträder regeringen med underlag för omprövning,
effektivisering och styrning statlig och statligt finansieradav
verksamhet. Verket biträder i övrigt departement, kommittéer ochäven
arbetsgrupper inom Regeringskansliet. Detta innebär Statskontoretatt
kan utföra uppdrag avseende utredningar, analyser och utvärderingar,

avseende samhällsekonomiska aspekter, föräven samtliga
politikområden. Statskontoret organiseras i fyra uppdragsenheter varav

IT-användning Tvåoch upphandling. enheter organiseradeären avser
med kontaktperson för varje departement och med ansvariga fören
speciella tema/kompetensområden, s.k. uppdragsområden. Dessa avser:

Utvärdering, styrning och statliga transfereringar0
Statens relationer till kommunsektom
Regional samhällsförvaltning och styrning
Statsförvaltningens utveckling i EU-perspektivett
Avreglering, konkurrensutsättning och utvärdering offentligav
verksamhet
Statsförvaltningens struktur, styrning och utveckling.0

överfördesTill årStatskontoret 1998 uppgifter på
lokalförsörjningsområdet. Uppgifterna analysera ochattavser
effektivisera lokalbestånd hyressättningen.statens samt

pågårEn Statskontorets inriktning med avseende främstöversyn av
hur inslaget utvärdering ska stärkas.av

centralbyrån,Statistiska SCB
Verket för huvuddelen statligaden statistikproduktionen.svarar av
Inom för SCB:s uppdragsverksamhet utförs statistiskaramen
undersökningar och databehandlingar konsultationsverksamhet.samt
SCB har till uppgift med statistik beskriva den svenskaatt
samhällsutvecklingen.

kan betraktasSCB underleverantör till övriga myndigheter ochsom
till näringslivet avseende statistik. Myndigheten utför inte själväven

samhällsekonomiska analyser utredningar.och

Ekonomistyrningsverket
En myndighet inrättas under 1998 och organisationskommitté harny en
tillsatts för myndigheten ska kunna börja verka den 1 juli 1998.att
Myndigheten kommer ha de uppgifter inomatt
ekonomistymingsfunktionen tidigare låg SyftetRRV. är attsom
renodla ekonomistymingsfunktion. Den statliga produktionenstatens

ekonomi- och personaladrninistrativa och stödtjänstersystemav
samordnas och integreras i den myndigheten. Myndighetennya avses
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analys-Regeringskansliet. Vissa formersamarbete medarbeta i nära av
ingå.utredningsverksamhet kan kommaoch att
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Riksrevisionsverket, RRV
liksom deRRV övriga stabsmyndighetema Statskontoret, Kam-

markollegiet, lokalförsörjningsverkStatens och Statens löne- och
pensionsverk föremålunder 1997 för reformeradöversyn,var en

Översynenstabsorganisation. inte helt slutförd. fårRRVär en mer
tydlig revisionsroll och revisionens uppdragsverksamhet minskar. RRV
har tidigare inom för effektivitetsrevisionen bedrivit analys ochramen
utredningsverksamhet avseende bl.a. samhällsekonomiska frågor.

inriktningDenna effektivitetsrevisionen förväntas inte ändrasav men
minska omfattning.i

Riksgäldskontoret
Kontoret arbetar med statlig upplåning låneförvaltning,och in- och
utlåning till myndigheter och affärsverk, kreditgarantier och andra
finansiella uppgifter. Kontoret betalströmmargör även överprognoser
och bidrar detta till Finansdepartementets analysersätt av
samhällsekonomin.

Riksskatteverket
Verket har hittills inte haft analyskompetens. Analyskompetensen
avseende skatter finns inom Finansdepartementets Ekonomiska
avdelning. har påbörjatsEn utveckling dock i syfte förläggaatt mer
analyskompetens till Riksskatteverket.

Konjunkturinstitutet
Institutet vetenskapligt forsknings- och utvecklingsorgan medär ett
uppgift följa och analysera den ekonomiska utvecklingen inom ochatt

landet, sammanställa för den ekonominsvenskautom samtprognoser
bedriva forskning i anslutning till detta. Institutet underleverantör tillär
främst Finansdepartementet till andra myndigheter och tillävenmen
näringslivet. Institutet uppdelat i olika sektioner medär
specialinriktningar.

Riksbanken
Riksbanken utför analyser, och samhällsekonomiskaprognoser
utredningar, bl.a. utredningsuppdrag avseende förberedelserna förstora
införande europeisk valuta, EMU.av en gemensam

Finansinspektionen
Finansinspektionen fram statistik och nyckeltalsanalyser itar
förhållande till kreditinstituten. Finansinspektionen och Riksbanken
samarbetar avseende statistik.
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Utbildningsdepartementet

ochanalys-samladnågonintefinnsUtbildningsdepartementetInom
uppgiftermedfinnsenheternågraVidutredningsenhet. personer

statistik.ochanalyserekonomiskautvärdering,avseende
forskningsberedningknutetärdepartementetTill en

dessInom1983.verksamhetsinstartadekommittéform ramsom
Även Vetenskapsakademienforskning.avseendeanalyservissautförs

inomanalyserförUtbildningsdepartementetanlitas av
utbildningsornrådet.

Skolverket
för dendelsnämligenhuvuduppgiftertvå attSkolverket har svara

delsskolan, utövautvärderingen attochuppföljningennationella av
skolanstillbidraskolverksamhet attsamtkommunernastillsyn över

utveckling.
meduppgifterharavdelningarfinnsSkolverketInom tre som

utredningsarbete:ochanalys-tillanknytning
kvantitativaiuppföljningföruppföljningförAvdelningen svarar0

och betyg.kostnaderlärare,elever,avseende bl.a.termer
iresultatutvärderingförutvärderingförAvdelningen avsvarar0

vissaattityder,elevmedverkan,kunskaper,såsomdimensionerolika
analyser.utbildningsekonomiska

kursplaner,för framtagningutvecklingförAvdelningen avsvarar0
betygskriterier m.m.

Högskoleverket
utvärderingingår uppföljning ochuppgifter avHögskoleverketsI

också bevakaskaVerketverksamhet.högskolornasochuniversiteten
förnyelsefrämjasamhällsutvecklingen samtitendenseroch analysera

högskolan.inompedagogikkvalitet ochutvecklingenstödjaoch av
kvalitetsarbeteochutvärderingföravdelningverket finnsInom en

ochUtvärderingutredningar.ochbedömningföravdelningsamt en
inriktasochutfärdarättigheterbl.a.kvalitetsarbete att examenavser

kvantitativaUppföljningenarbete.högskolansikvaliteten avseregna
byggtharverketdata därekonomiska egenoch enuppgifter upp

databas.

Jordbruksdepartementet

samhällsekonomisktförenhetsamladnågoninteharDepartementet
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analysarbete. Resursema för långsiktigt analys- och utredningsarbete är
mycket blygsamma. Inom samordningskansliet för EU-frågor EUI-
kansliet pågår viss uppbyggnad analyskompetens.en av

Statens J ordbruksverk
Verket har utredningsavdelning uppdelad fyraär enheter:en som
Internationella enheten, Statistikenheten, Företagsenheten och Enheten
för EU-service. Av dessa har två utredande och analyserandemer
uppgifter. Internationella enheten har bl.a. för agromonetäraansvar
frågor uppföljning och analyser utrikeshandelsstatistiken.samt av
Statistikenheten för samordning statistiken inom verket ochansvarar av
med andra myndigheter internationell statistikrapportering.samt
Enheten också bl.a. för prisinsamling, indexberäkningar,ansvarar
inkomst- och lönsamhetskalkyler beräkningar den svenskasamt av
livsmedelskonsumtionen.

Fiskeriverket
Fiskeriverket har inte någon enhet för analys- och utredningsarbete
avseende samhällsekonornin. Det finns vissa utredningsresurser inom
de olika avdelningarna. Fiskeriverkets organisation utreddes under
1997, Fiskeriadministrationen i EU-perspektiv 1998:24.SOUett
Remissbehandling pågår. I utredningen föreslås bl.a. Fiskeriverketsatt
analyskompetens utökas och tillsamlas särskild enhet direkt underen
generaldirektören.

Livsmedelseknomiska samarbetsnämnden, LES
Nämndens uppgift kalkyler ochär utredningargöra belyser denatt som
ekonomiska utvecklingen inom livsmedelsområdet. Inom det
statistikornråde för vilket LES statistikansvarig myndighetär ombesörjs

statistik fram i tillräcklig omfattning för tillgodoseatt kraventas att
officiell statistik. Nämnden har fem anställda.

LES bedriver utvecklingsarbete avseende ekonomiskaett
kalkylsystem inklusive underlätta för utföra känslighetsanalyseratt att

underlag för beräkning effekter ändringar isom av av
livsmedelspolitiken. Under 1997 omfattade statistikverksamheten
följande områden: registerhållning strukturstatistik, undersökningar
strukturstatistik, produktion jordbruk och trädgård, sysselsättning
jordbruk, skördeuppskattningar, lantbruksekonomi och prisstatistik.

LES utredningar och studier genomförs med hjälp utomståendeav
och med personal. I den s.k.experter Jordbruksekonomiskaegen

behandlas promemorior och från LES verksamhet. Irapportergruppen
denna ingår för Statens jordbruksverk, Sverigesrepresentantergrupp
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ochSCBriksförbund,Lantbrukamaslantbruksuniversitet,
omfattandeolikakanproduktionLESKonsumentberedningen. vara

År Jordbruketsnämligenanalyser,tvåutfördesår. 1996olika större
1979-1995.jordbruksvensktförSektorkalkylochtill EUanpassning

LantbruksuniversitetSveriges
uppdrag sättutnyttjaskankompetensUniversitetets sammagenom

högskolor.ochuniversitetövrigasom

Arbetsmarknadsdepartementet

utredning ochförSekretariatArbetsmarknadsdepartementets
andraoch dedepartementsledningenbiträderUSutveckling

ochfördjupadfrämstutredningsarbetesådantmedarbetsenhetema av
arbetsmarknads-särskiltbeslutförbehövskaraktärlångsiktig omsom

inriktning.arbetslivspolitikensoch
arbetsuppgifter omfattarlöpandeSekretariatets

ochekonomiska lägetdetrapporteringochanalysbevakning, av0
arbetsmarknadsläget

implementeringenrapporteringochanalysuppföljning, avav0
åtgärdernaarbetsmarknadspolitiskadeocharbetsmarknadspolitiken

ochutvecklingenrapporteringochanalysbevakning, av0
länderandraiarbetsmarknadspolitiken

arbetsmarknadspolitiskadetforskningenåterrapporterafölja och0
forskningsseminarierideltaområdet, bl.a. attgenom

tillbl.a.underlagochutredningarmeddepartementsledningenbistå0
andramedöverläggningaranföranden,regeringssammanträden,

departement etc
övrigtochbudget-analyser tillochunderlagbistå med0

propositionsarbete
internationellaövrigaEU,medarbetedepartementetsidelta0

kontakter.bilateralaorganisationer samt
meddiskussionerockså ideltaranalysarbeteutförUS eget men

utomståendeuppdragdå dessa läggerenheterandra ut
ochAMSArbetsmarknadsstyrelsenfrämstorganisationer. Dessa är

vilkaIAUbedömningararbetsmarknadspolitiskaförInstitutet
Departementetbeslut.särskildaellerregleringsbreviuppdrag ges

handefterframöveranlitaskommerIAUbedömer somatt meraatt
ochockså RRVtilliblandlämnasUppdragbyggsinstitutet upp.

Statskontoret.
ochhögskole-vidforskareanlitardepartementetvanligtDet är att

Dettautvärderingsuppdrag. ärochanalys-universitetsinstitutioner för
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nödvändigt för avlasta US. Departementet det viktigtatt äratt attanser
påUS olika har kontaktersätt med forskarvärlden.nära

Normalt lämnas inte renodlade analysuppdrag till kommittéer. Inte
heller anlitas konsulter. Däremot förekommer det sådana institutatt

SIFO anlitas för kartläggnings- och uppföljningsuppdrag kravsom utan
på analyser.

syfteI bättre kunna bedöma effekter politiska förslagatt kommerav
sekretariatet under 1998 fram modeller för långsiktigaatt ta prognoser
och i samarbete med Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet och
SCB arbeta med input- och output-modeller.

ingårVidare i uppgifterna utveckling hanteringen AMSav av
databaser och andra statistikdatabaser.

En viktig uppgift under 1998 arbetet med intensifieraär ochatt
konkretisera arbetet inom påEU sysselsättningsområdet inom ramen
för det sysselsättningskapitlet i Amsterdamfördraget.nya

Sekretariatet omfattar inkl assistent. En analysenhetsex personer en
US bör enligt departementet inte överstiga sju Dessa börsom personer.

främst ekonomer.vara
våraEnligt uppfattning detsagesmäns mycket väsentligtär haatt

tillgång till analysfunktion inom departementet, framför allten egen en
kompetens med kort varsel snabbt kan utföra analysarbeteegen som

departementsledning och enheter efterfrågar. Det därför viktigtärsom
någonUS inte har helst handläggning ärenden i sinatt som av

verksamhet.

Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS
AMS utredningsenhet framställer situationenöverprognoser
arbetsmarknaden, sammanställningargör och bidrar med viss forskning

arbetsmarknadsområdet. Enheten utvärderar dessutom
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Utredningsenhetens verksamhet är
främst inriktad på förse Arbetsmarknadsverket med ochatt prognoser
underlag. Den organiserad i sektioner,är prognosverksamhet,tre
samordning och uppföljning forskning och utvärdering. Enhetensamt
har totalt 20 anställda.ca

Institutet för arbetsmarknadspolitiska utvärderingar, IAU
Institutet bildades 1998 följd Expertgruppen förattsom en av
arbetsmarknadspolitiska utvärderingsstudier, EFA, upphörde.
Expertgruppen hade formen kommitté verkat sedan 1990 enav en som
parallell till påESO Finansdepartementet. Institutet underär
uppbyggnad.

IAU:s inriktning stödja och genomföraär studieratt av
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funktionssätt.arbetsmarknadensåtgärder ocharbetsmarknadspolitiska
arbetsmarknadspolitiskabefintliga ochska utvärderaIAU nya

arbetsmarknadensforskninggenomföraochåtgärder, initiera av
områdearbetsmarknadspolitikensinomforskninginitierafunktionssätt,

forskningen.arbetsmarknadspolitiskadenöverblickoch ha över
vetenskapligalöpandeinitieraochinstitutet bedrivaskaDessutom

enskildasåväl denförsamlade konsekvensernadedärutvärderingar,
ochetableradesamhälletförindividen nyaavsom

åtgärder belyses.arbetsmarknadspolitiska
organiserasanslag. IAUhuvudsakligenskerFinansieringen genom

forskareanställdatiotalgeneraldirektörstyrelse ochmed ettsamtenen
och utredare.

Kulturdepartementet

förinom SekretariatetanalysarbetevisstskerInom departementet
bl.a.uppgifterSekretariatets övrigautveckling.samordning och avser

IT-frågor.ochEU-samordningekonomifrågor,budgetsamordning,
ochenheteradministrativadepartementsandraSekretariatet motsvarar

uppgifterandel enhetensEU-frågor. Denförsamordningsenheter av
inriktaslitenmycketanalysersamhällsekonomiska är menavsersom

utvecklingsfrågor.mot

handelsdepartementetochNärings-

omfattandeganskabedriverenheterolikaDepartementets en
Blandi olikaavsättningbl.a.utredningsverksamhet, rapporter.gersom

ägarfrågor.ochEnheten för struktur-särskilt nämnasdessa kan
långsiktig karaktäranalyser t.ex.Enheten gör omav

näringslivetsförförutsättningarnaorsaker ochstrukturomvandlingens
ochutredningsarbeteockså departementetsEnheten samordnartillväxt.
detOECDinstitutioner t.ex. närutländskaochhåller kontakt med in-

omfattar tioEnhetennäringspolitiska analyser.gäller varavpersoner,
analysuppgifter.med särskildafem

utredningsuppdragochanalys-läggerDepartementet även ut
konsulter.

riksdagentill ärtillkopplat departementetinte utanEtt ärsomorgan
ochuppföljnings-förarbetsgruppNäringsutskottets

Närings-inomolika studiergenomförutvärderingsfrågor UR. NURN
gjordes1997Underområde. t.ex.handelsdepartementetsoch en

näringspolitiskainom detITstöd till FoUuppföljning statens avav
området.
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NUTEK
I samband med energifrågoma vid årsskiftet 1997-98att skilts frånut
NUTEK och förlagts till Energimyndigheten har NUTEK:s uppdrag
omdefinierats. Nu gäller NUTEK Sverigesär centralaatt
näringspolitiska myndighet med uppgift stimulera näringslivetsatt
utveckling i hela landet. NUTEK har fyra roller: nationell ochexpert
stabsorgan, nationell samordning, nationellt ochprogramansvar
rådgivning företagsfinansiering.samt

NUTEK organiserat i avdelningarär och stabsfunktion. Allatre en
bedriver utredningsverksamhet i någon fonn.

NUTEK Teknik, bl.a. teknikpolitiskagör analyser.0
NUTEK Företagsfinansiering, bl.a. för uppföljning0 svarar av
lämnade Påstöd. departementets uppdrag kontrolleras nä-att
ringslivet använder stöden enligt gällande regler.
NUTEK Regioner Småföretag,och bl.a. regionalekonomiskagör0
analyser.
Enheten Näringspolitiska analyser inom Stabsfunktionen. Denna0
enhet, med 20-tal analytiker, arbetar med övergripandeett analyser

svenskt näringsliv och näringspolitik. Enheten också ansvarigärav
för statistikområdet Internationella företag, omfattarsom
information utlandsägda företags verksamhet i Sverige ochom
svenska företags verksamhet utomlands.

Energimyndigheten
Energimyndigheten inrättades den januari1 1998. Till myndigheten har
förts myndighetsfunktionema energiområdet,merparten bl.a.av
olika utrednings- och analysverksamhet. Myndighetentyper skaav
således bevaka energimarknademas och energisystemets utveckling
och analysera sambanden mellan energiteknik, miljö och ekonomisk
tillväxt. Den ska för planeringsunderlaget områdetinom ochansvara
för kunskaperna energisystemet utvecklasatt om genom prognoser,
systemstudier, utvärderingar och analyser.

Konkurrensverket
På initiativ eller på uppdrag regeringen verketeget ochgör rapporterav
analyser marknader omfattas regleringar eller harav som av
avreglerats.

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen central förvaltningsmyndighetär för
skogsvårdsstyrelsema, och bedriver sådan uppföljnings- ochsom
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delhandlade tillArbetet 1997 att tautvärderingsverksarnhet. stor om
utvärderauppdragSkogsstyrelsensled i attolikafram ettrapporter som

skogspolitiken.den nya

SIRregionalforskning,förinstitutStatens
regionalforskningsamordnaochinitieramålövergripande ärSIR:s att

ikärnan1997-99perioden ärdenna. Försprida kunskapsamt att om
EU-Sverigeskonsekvensernaregionaladestuderaverksamheten avatt

detÄven så användsforskningsorgan,SIRmedlemskap. är ettom
anställda,tioharOrganisationenutredningar.också för varav sex

forskare.

Turistdelegationen
förförvaltningsmyndighetcentralTuristdelegationen ärsom

studierriktadegenomförauppdragregeringensbl.a.turistfrågor ska
ocksåskaManturism.svenskutvecklingförförutsättningarnakring av

grundinformationekonomiskförmedlaföretagochmyndighetertill om
s.k.uppdraggivits i göraSCB harutveckling. attturistnäringens en

ekonomin.svenskai denbetydelseturismenssatellitberäkning av

KKKommerskollegium,
femharDetmed anslag.uteslutandefinansieras nästanKollegiet

exportregleringar,ochimport-utredningar,verksamhetsgrenar:
Utredningsverksamhetensövrigt.tullärenden,Europainforrnation, samt

beslutinförunderlagkvalificeratmedregeringenmål förse ettär att
huvudområden.uppdeladVerksamheten ärförhandlingar. treoch

EU:sEG:s tullunion,marknad, yttreinre samtEU:sDessa är
handelspolitik.

SGUundersökning,geologiskaSveriges
Vissspecialistmyndighet.tekniskhuvudsakiSGU är en

oftastharUtredningamabedrivs.utredningsverksamhetrnineralpolitisk
inriktning.ekonomiskdevissa fall har ävenfokus itekniskt enett men

Inrikesdepartementet

gällerdetNäranalysgrupp.samladingenharInrikesdepartementet
analysarbete. Ana-förBoverketutnyttjas främstbyggfrågorochplan-

forskningsinstitutioner. Läns-till olikaoftaläggslysuppdrag ut
Utveck-departementala arbetsgruppendenanlitarstyrelseenheten t.ex.

frågornakommunalekonomiskalänsstyrelsefrågor. Delingsrådet för
finansieringsprinciper,bl.a.Inriksdepartementetdelshandhas omav
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ekonomisk uppföljning och utjärrmingssystem vid Enheten för
kommunal ekonomi, dels vid Finansdepartementets budgetavdelning.

Boverket
Boverket central förvaltningsmyndighetär för frågor byggd, miljöom
och hushållning med fysisk planering,naturresurser, byggande och
boende. Verket också för den centrala administrationensvarar av
statligt bostadsstöd.

Verksamheten uppdelad tvåiär sakansvariga avdelningar, Boende-
avdelningen och Planavdelningen. Inom Enheten bostadsmarknadför
och utvärdering/uppföljning. finns två arbetar medgrupper som
analyser och utredningar, nämligen Gruppen för boendestazistik och

och Gruppen för ekonomiska analyser och anslagsberák-prognoser
ningar. Prognoserna omfattar bl.a. räntebidrag, byggkostnadsutveck-
lingen, utvecklingen byggvolymer och andra faktorerav rörsom
statliga ekonomiska insatser omfattning.störreav

Byggforskningsrådet, BFR
Rådet har till uppgift initiera och stödja forskningatt och utveckling
inom den byggda miljön. Rådet lägger sina forskningsprogram heltupp
fristående. I viss mån ingår samhällsekonomiska analyser.

Länsstyrelserna
Inom länsstyrelsernas regionalekonomiska enheter eller motsvarande
utförs analyser med främst två inriktningar:

Strategier för länet avseende viktiga utvecklingsåtgärder0 ävensom
innehåller finansiella analyser.
Fördelning avseende regionalpolitiska åtgärder.0 av pengar
Dessa planer gäller endast det länet eller regionen.egna

Utvärderingskapacitet saknas sådanviss finns inom NUTEKmen som
har uppgift samla in data bl.a. näringslivsutvecklingatt ochen om
strukturstöd.

Svenska kommunförbundet
Inrikesdepartementet samarbetar med Kommunförbundet bl.a. i
samarbetsgruppen för kommunal ekonomi, KEA, vari ingår

från Finansdepartementet,representanter Inrikesdepartementet och
Kommunförbundet. Gruppen har inte någon fast organisation och
arbetet inte formaliseratär ändå väl etablerat.men

Kommunförbundets analysenhet utnyttjas direkt departementet iav
vissa frågor samhällsekonomisk I sådanaandra frågorart.av är
Kommunförbundet intresseorganisationsom part.en
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Miljödepartementet

miljö-förEnhetenanalysenhet.samladnågoninteharDepartementet
ekonomisk/politiskamiljöövervakning,handharanalyserstyrmedel och

Någraanalyser.tillanknytningharfrågorsådanaandraochfrågor som
enheten finns strävandetvidinteanalyser enomfattande görs menmer

krävsanalyserDå djuparebedömningar.samhällsekonomiskautföraatt
uttalatnågotintefinnsDetNaturvårdsverket.främstandra,anlitas

enheten.skaanalyserdirektiv att passeraom

naturvårdsverkStatens
frågaipådrivandeochsamlande omskaNaturvårdsverket vara

säkerställasyfteiinternationellt attnationellt och enmiljövårdsarbetet
mångfald.biologiskochmiljögod

Natur-givitharmiljövårdsarbetettonviktenökadeDen
medutredningarochanalyseravseendeuppgifterfleralltvårdsverket

iNaturvårdsverkettilluppdragAntaletanknytning.samhällsekonomisk
analyserSamhällsekonomiskaår.underökatharregleringsbrev senare

utför.verketutredningsarbetei detdeloftabedömningar somäroch en
antingenutförsgrundsamhällsekonomiskmedarbeteMyndighetens

ielleranalysenheten attochMiljöstyrmedels- genominomenbart
kompetens.samladeutnyttja verketssakenheternamedsamverkan

falldessaIprojekt.övergripandeantalårligenharVerket ett mer
analysenheten.tillfälligtlinjeorganisationenfrån avutnyttjas resurser

imed departementetmycketsamverkar nära somNaturvårdsverket
ochMiljöornrådetanalysarbete.verketssigstödjerutsträckningstor

underområdedetta ärinombedömningarsamhällsekonomiskasärskilt
andramångasåfinnsdet intemedförthar attDettautveckling.

området.inomutredningsresurserochanalys-kvalificerade
forskningsavdelninginterntidigare somhadeNaturvårdsverket en

medhar ettenheten ersattsDenanalysarbetet.i nuutnyttjades
forskning.behovverketsbedömerforskningssekretariat avsom

Naturvårdsverket ävenanvändas avkan menAndra avsomresurser
universiteten.vidmiljöinriktningmedinstitutionerdepartementet är

universitetStockholmsvid menBeijerinstitutetdettagällerFrämst
StockholmihögskolanTekniskaHögskola,TekniskaChalmersäven

universitet.Lundsoch

IVLluftvårdsforskning,ochför vatten-Institutet
områdeinomutvecklingochforskningmedarbetarInstitutet

ibedömingar görssamhällsekonomiskaluftvård. VissaVattenvård och
grundläggandeutförtinstitutetvidforskarehardärmed. Bl.a.samband
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