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Yttrande över Remiss av Skrivelse om
Havsmiljöinstitutets framtida uppgifter och
organisation
Sammanfattning
SMHI har tagit del av rubricerade skrivelse och har följande synpunkter. Yttrandet
avgränsas till SMHIs kompetensområde oceanografi (inklusive fysik, kemi och
biologi).
SMHI välkomnar skrivelsen som ämnar tydliggöra uppgifterna för Havsmiljöinstitutet.
SMHI anser att det på ett flertal ställen i texten är oklart vem som äger frågan (till
exempelvis Havs- och vattenmyndigheten eller Havsmiljöinstitutet), detta är viktigt att
tydliggöra för att undvika missförstånd.
SMHI anser att Havsmiljöinstitutets huvudsakliga uppgift bör vara att använda sin
vetenskapliga kompetens till fördjupade analyser av havsmiljön och att utnyttja
lärosätenas möjligheter till ämnesöverskridande studier. På så sätt kan man bistå andra
myndigheter och underlätta deras beslutsfattande. Arbetet bör ske i samverkan med
berörda myndigheter så att den kunskap dessa besitter tas till vara.

Kommentarer av texten
Under stycket Havsmiljöinstitutets framtida uppgifter och organisation, sid. 1, sista
meningen: SMHI vill poängtera att Havs- och vattenmyndigheten har rollen som
plattform för nationell samverkan i havsmiljöfrågor. Sedan inrättandet av Havs- och
vattenmyndigheten tenderar delar av syftet med Havsmiljöinstitutet att ha förlorat sin
aktualitet. En renodling av syftet kan förslagsvis vara att fokusera på att skapa en
samlad röst för forskarsverige från de lärosäten de representerar.
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Generell kommentar under avsnittet Utveckling av organisationen, sid. 2: Samverkan
med SMHI har enligt SMHI inte varit helt tillfredsställande, samt i vissa fall lett till
dubbelarbete. Sedan Havsmiljöinstitutet bildades har SMHI påtalat önskemål om
samarbete i högre utsträckning, men endast vid få tillfällen erhållit frågan om
samarbete. Vid ett antal tillfällen har synteser gjorts av Havsmiljöinstitutet där bättre
resultat hade uppnåtts om ett samarbete med SMHI hade ägt rum. SMHI är den största
nationella utföraren av pelagial miljöövervakning, är datavärdar för oceanografi och
marinbiologi, samt har lång erfarenhet vad gäller analys och även syntes, inom
relevanta områden.
Under stycket Utveckling av organisationen, sid. 2, andra punkten: SMHI vill
poängtera att det är av stor vikt att det finns en styrelse som fattar beslut och att de
olika lärosätena följer dessa beslut. Permanent invalda representanter i styrelsen bör
vara representanter från Havs- och vattenmyndigheten samt SMHI.
Sid. 2, femte punkten: SMHI anser att Havsmiljöinstitutet i större omfattning ska
kunna engagera expertkompetens, inte bara från sina egna lärosäten, utan även andra
institut och myndigheter.
Under stycket Renodling av verksamheten, sid. 2, punkt 1, sista meningen: SMHI
föreslår att inte bara lärosätenas kompetens involveras. Förvaltande myndighet är
Havs- och vattenmyndigheten och i vissa fall SMHI. Havsmiljöinstitutet har enligt
tidigare definitioner inte någon känd förvaltande roll.
Under stycket Relevans för beslutsfattare, sid. 3, punkt 1: Denna punkt bör nämnas
under Utveckling av organisationen.
Under stycket Relevans för beslutsfattare, sid. 3, punkt 2: Havs- och vattenmyndigheten har i nuläget ett stort ansvarar för genomförandet av direktiven, förvaltning samt
miljöövervakning.
Under stycket Ekonomisk transparens, sida 3, punkt 1: Utöver kontraktering av
forskare bör andra instansers kompentens inkluderas.
Under stycket Samordna lärosätenas marina forskningsinfrastruktur, sid. 4, stycke 1:
SMHI är frågande till varför uppgiften bör ingå i Havsmiljöinstitutets uppgifter.
I SMHIs regleringsbrev 2014, ska SMHI gemensamt samverka med SLU, svara för att
en förprojektering görs för nytt forsknings- och undersökningsfartyg. Detta i
kombination med Havs- och vattenmyndighetens ansvarsområden ställer sig SMHI
frågande till varför Havsmiljöinstitutet ska ha denna utpekade roll. Om man avser
endast infrastruktur som lärosätena huserar, bör detta framgå tydligare.
Under bilaga 1, sida 5: Flertalet punkter är liknande de som står skrivet i SMHIs
instruktion. Det kan orsaka osäkerhet var frågor hör hemma, men kan även öppna
möjligheter till ökat samarbete.
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Generaldirektör Rolf Brennerfelt har beslutat i detta ärende som beretts av
Pia Andersson, Karin Borenäs, Lars Andersson och Martin Hansson. Avdelningschef
Bodil Aarhus Andrae har deltagit vid den slutliga handläggningen.

Rolf Brennerfelt
Generaldirektör
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