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Regeringens proposition
1979/80: 106
om Stockholms intcrnationdla fredsforskningsinstituts (SI l'RI) organisation och verksa111hetsformer. 111. 111.
he-.lutad den

f1

mar.; I<1xo.

RL'gl'ringen fiirL~bggL'r riksdagen ,·ad snm upptagits i hilogadL' utdraga\'
rl'gningsprntnkoll fiir Lkn ;itgiird clkr det ;indamal som framgi1r a\·
liirl'dragandl'ns hl'm.;tiillan.
l'i1 rt'geringens dgnar
TI IORBJ(m'\ Ft\LLDIN
Ol.A ULLSTEN

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen behandlas vissa sm;irrl' för;indringar i SIPR!:s organisation. Dessa syftar till att underliitta L~n anpassning: av institu!L'ts verksamhet
till de arhetsr;ittsliga förh[1llanclen i Sverige som tillkommit sedan institutet
grundades {ir 19fi() och till att hiheh{1lla dess oberoende sUillning och
inll:rnationclla karaktiir. Vidare förcslt1s skattefrihet fiir vissa kostnadscrS:ittningar till Sll'Rl:s utliindska forskare.
lkstiimmebcn om skattefrihet avses triicla i kraft elen I jamwri 19~ I och
tilliimpas första g:imgcn vid I 9X2 iirs taxering.

I Riksdagen 1979i80. I sa111/. Nr /Uf1

,
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Fi)rslag till
Lag om i"indring i kommunalskattdagen I 1928:.'70)

1-f;irigL·rwm fiirL·skriv' att .\2 ~ 3 llllllll. lll'h punk! 7 a,· anvisnim.!arna till .'2 ~
kommunalskattelagcn ( I l)2:-;:_~71l) skall ha llL'lian angivna h lkbv.
N111·arc111i/,· lrddff

.i 1110111. 1

Fiircs/agc11 /_1·,/d1r·

S{1so111 int:ikl upptages icke vad som av

s/rllm

a11,·is;1h till

bestridandc a\ siirskilda. med vissa tj:instcr L'llL'f uppdrag fiirL·nalk
kost natkr. sas< 1111:
utlambtill;ip.! lll'h diirmed lik<.!iillda fiir111;·111er fiir Ullllll rikl't S!atillncrad
personal ,·id

utrikcsfiin·altnin~:en

eller i swnsk bist;1nds\·crksa111het:

fiin al!ning-,kostnadshidrag lll'h anslag till andra expL'nsn:
a stat uppförd hi1st- och b;"11.kg;1:
till hcst:illningsh;1varc vid armen utgal'ndc h;1s!gllltµiirL·lsL' fiir egna
tjiinstchiistar:
resekostnads- nch traktalllL'ntsersiittning:
kostnadsersiittning fiir v;ird a,· person i enskilt familjeht•m:
iigandc i följd hiirav skattskvldig icke giir<1 avdrag för undcr,kllll. Slll11 kan
uppkomma diirigennm. att s;'ilunda anvisat anslag icke f1irsltir till t;ickandc a\·
diirmed aVSL'Lkla utgifter.
Ikstimml'iserna i fiirsta stvckt:t
tilliimpas iiven pi1 mots,·arandc kost-

l:kst;immelserna i fiir,ta styL·kct

nadsers;ittnin~ som anvisats av kommun dler sko!.!sv;·1rdsstyrelsL' eller

tilliimpas iiVL'n p;·i nllltS\"aralllk kllstnadsersiittning Slllll an\·isats ;I\· klllllmun eller skoµsviirdsstyrebe L·lkr

bekostas av Nordiska 111inister-

som heklistas av l"ordiska ministt:r-

ri1det i samband med arbete inom

r;idet i samband med arhe!t' inPm

ramen fiir det nordiska tj;instl:man-

Slllll

nauthvtet. Riksskattcverket far ock-

ramen fiir det 1wrdiska tjiinstcmannaut hvtct. Bcs1ii111111els<'mt1 1illii111-

s;°1. niir skiil föreligger. förklara att

1111.1

reglerna i första stycket skall tilliim-

a11g~·.1·

pas pii motsvarande ersiittning. som

a111·is11i11goma

anvisats av annan pffentlig institu-

11i11g11r som um·isu/.\" m· srvrl'i.1r•11 fi"ir

tion. s:1dant hL'slut far. niir omstiin-

S1odhn/111.1

dight:terna föranleder det. {1terkallas

f(1r.1k11i11gsi11s1i1111 I SI l'IU I 1ill s1ida11

av riksskattcverket. Mot beslul. som

{Jt/

riksskatteverket

f(1rskarc l"id Sll'H. I som iir 111/iindsk

detta stycke.

r~\r

meddelat

cnliµt

talan inte föras.

1·idarc - i ril'll 11111f{11111i11g s11111
i /lllllhl 7 fjiirdr· sryckl'I a1·

/){'Sfii1111/

f!<l kn.1·11wd1·asii11i11f<'l"/11llio11l'i/11

fi,/

fi·ed.1-

hOl/frllhl.\WISliil/d

mcdhorgarc och som 1·id tidp1111k1c11
Fir 1111s1iil/11i11gm '111.1 SI l'IU ini<' iir

/ios1111 i .'frl'rige. Riksskattevnkd for

ocks;1. ni1r sk;il frirdiggcr. frirklara
1

Senaste lydelse

197lJ:99~.
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Fii/'Cs/11g1'11 lrdd1·c
;1tt rcgkrna i forsla stvd;et skall
tilliimpas pa nwtsvarande cTsi1ttning. som anvisa Is a1 annan offentlig
i11Stitution. Sadant beslut fi1r. niir
nmstiindighclt'rna

fiir;111kdc·r dc·t.

atnkallas av riksskattc1·c·rket. il-lut
böl ut. som riksskattel'L'rkct mcdtklat enligt detta qyekc. far talan inte
fiiras.
Förmiinen av fri sjuk drd eller fri tandvi1rd. s;i ock av fri grupplivfiirsjkring
upptagi:s icki: s;bom intiikt. oavsett 1>m fiirmiinc·n i1tnjutits p;i grund a1· statlig
clkr

pa grund av kommunal eller i:nskild tjiinst.

I [ar si1dan fi'irman ;it njutits

pa grund av enskild tj:inst och utgatt dtcr viisentligt fiir111;111ligart' grunder fo
sum giilla fiir befattningshavare i statens tjänst. skall dock fiinn;incn
upptagas sitsom intikt till di:n dl'i den utg[1tt efter förmimligari: grunder iin de
för niimnda befattningshavare !!iillande. Förmiin a1· fri gruppsjukfiirsiikring
enligt grunder som faststiillts i kollektivavtal mellan arlx·tsmarknadc·ns
huvudorganisationer upptages ej si1som intiikt.
S[1so111 intikt upptages ej heller förm;in av mindre viirde. som utgiitt i annat
iin penningar, diirest förmilnen kan antaµas icke rnra avsedd att utgiira direkt
vederlag för utfört arbete.

Anvisningar
till

:c

~

7.' Till ersiittning. som anvisats av stati:n till hestridande av viss med
tjiinsten förenad kostnad och som fi.iljaktligcn L'j iir underkastad skatteplikt.
räknas iiven den till tjiinsteman vid förflyttning friin en tjiinstgiiringsort till en
annan utg{tende ersiittning fiir flvttningskostnad samt fiir den iikade utgift.
som för honom rni1 hava uppstiitt därigenom. att han m!ist vidkiinna~ kostnad
för bostad i't siiviil den gamla som den nya tjiinstgöringsonen.
Detsamma giiller i friiga om bidrag till representationskostnader. som iir
vissa statens tjiinstemiin anslaget.
Siisorn med utlandstilliigg likstiillda förmimer anses för utom riket
stationerad personal vid utrikesförvaltningen fri bostad med uppvärmning
och belysning, bostadskostnadsersiittning eller diiremot svarande förm;\n.
bidrag för resa till Sverige för semester. barntilliigg. uthildningshidraµ.
harnresebidrag. ersiittning för hiillandc av hil och forflyttnin!,!shidrag samt
för personal. som av staten anställts för biständsverksamhet. förmiiner som
motsvara de nu niimnda.

'Senaste lydelse 1966:729.
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Fiirn1t1g1·11 lrde/s,·
ko.1·madsersii1t11i11g11r 1ill (or.1-

f),·

kar1·

1111.1

11111111.

Sll'R I som

11\'.\1·.1·

i 3_:

.~

3

1111dra .11rckct t111dra 111111k11·11 iir

1i/higg ji'ir iik11d1· l<'l'1111dsko.1·111uda.
,liin111/11 ,,,. fri bos/ad eller l>oslild1k11s11111ds1Tsii1111i11g .1111111 asii1111i11g
.fi'ir skolal'gifrcr fiir /lam od1 eniilr11 i ng /i'ir .fl.1·1111ingsk0.11111uler.

Denna lag tr;idcr i kraft den
1llX2 iirs taxering.

januari I'11' I nch till;impas fiirsta g<ingcn \'id
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lltdrag
Ul.RIKLSDFPARTFME'.'JTET

PR<ffOKOLL
\id rL·geringssammantr:ide
l 'IX0-1!3-0(1

:\iirn1randc: stahmini-.t.:rn Fiilldin, ordfiirande. och

~tatsr:°1den

Ulbten,

13.ihman. Wikslriim . .'vlngiml. :\sling. Krlinmark. Burenstam Linder.
Johansson. 1lnlm. Bon. Dandl. Pi:tri.

Fiircdragandc: .,t;1tsr;idt•t l Jllsten

Proposition om Stockholms internationella fredsforskningsinstituts
tSIPRI) organisation och verksamhetsformer, m. m.

Inledning
!\led stikl a\· regeringens bemyndigande tillkallade di1varamk chefen för
utrikesdeparkmentet den I september 1478 en siirskild utredare' med
uppdrag att utreda friigan tim formerna för stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstituts (SIPRI) framtida verksamhet. Den 25 september l lJ7X tillkallades vidare tvii sakkunniga och en expert att bisti1 den
siirskilde utredaren. Ytterligare tre exper!L'r tillkallades tkn I december
1478.

Utredningen. snm antog beniimningen SIPRl-utredningen. framlade i
llktober !l.>79 hctiinkandet ( Ds l.!D I l)7l): I) Stl•ckhnlms internationella
fn:dsforskningsinstitut (SIPRI): Organisation och verksamhctsfonrn:r. I
hetänkandt framförs ett antal förslag till iindringar i SIPRI :s organisation.
friimst mot hakgnrnd av effekterna

pa SIPRI och dess verksamhctsformer av

den nya arbetsriittsliga lagstiftningen i Sverige. Hl. a. föreslfts en begränsning
av mandattiden för institukts styrelseledamöter och direktör samt inriittandet av ett riidgivande forskarkollegium.
Vidar~·

föreslils i betiinkandet att vissa kostnadsersiittningar till institutets

utländska. kontraktsanställda forskare undantas fr[rn beskattning. Dessutom
<111gcs vissa skiil till att institutet. pri kort och niigot liingrc sikt, skulle kunna
erh;111a förstiirkta resurser genom höjda anslag (iver statsbudgeten.
SIPRl-utredningens hetiinkandc bör fogas till protokollet i detta iircnde
som hilaga 1.

Efter remiss har yttranden över betiinkandet avgetts av statskontoret.
riksrevisionsverkct ( RR V). riksskatteverket ( RSV ). universitets- och hög1

Riksda!!skdamoten Sn·n Andersson
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sklllciimhctet ( UI I/\). lorskni11gsra,b11iimndl'n ( FRN). Stol'kholms intl'rnationl'lla frl'dsforskningsinstitu\ \SIPRI ). TCO:s s\atstjanstcmannascktion
(TCU-S). centralorganisatinnl'll SACO·;SR (SACO/SR). 1.andsorganisatini Sverige (1.0). Svenska arhl'lsgivardtireningl'n \S;\f). Vdenskapsaka-

llL'll

demiL·n. S\'e11ska freds- och skiljedomsf1:irl'ni11gen och Svl'nska FN-förhundl't.
Vidarl' har vttranden a\·gctts a\' univl'rsitcten i Stt1cklwlm. Uppsala. Lund
nch Ciiitcbtirg. av vissa l'nskilda k:damiilt'r av SI PRI :s stvrdse samt av
Stal'.tj;instemannafilrbundet. som i likhet med TCO-S sUillt sig bakom ett
yttrandL· fri111 Statstjiins\c111~11111afiirhundets avddning -113 vid SIPRI.
I ngenjörs\'l:tenskapsakadcmien. t:trikL·spolitiska institutet och S\'enska
sektionen av intcrnatitinella b·innofiirbundet for fred och frihet har avsti1tt
fr~in

att yttra sig i iirendet.

En sammanstiillning av rcmissyttrandl'na hiir fogas till pro1,1kolkt i detta
iirl'mk som hilag11 l.

2 SIPRl:s roll och

het~·dclse

Stiftelsen Stockholms internatinndla frt.:dsforskningsinstitut (Stockholm
lntnnational Peat.:L' Research lnstitute. SIPRI) grundades dtt.:r beslut av
riksdagen i1r I %6 (prop. I%(1:76. SU 1966:88. rskr l lJ6h:2tJ.\ ). I propLJsitioncn uttalade departementschdcn bl. a.: Den 1;·111gvariga fredsperiod Sverige
upplevt och v[1r striivan att fiira en konsekvent neutralitch- och fredsplllitik
gör det naturligt att vi söker bidraga till belysningen av problemen hur
internatinnclla konfliktt.:r uppsti1r. hur de skall kunna undgfts och hur de skall
kunna hiliiggas p:i fredlig \';ig. Vidare framhöll departemL·ntschefrn att det
nya fredsforskningsinstitutet skulll' ha en internationell karaktiir-- genom en
internationell rekrytering av forskare 01.:h ledning för institukt - och en
sjiilvst~indig

st;iltning i form a\' en stiftelse till vars verksamhet de svenska

statsmakterna skulle tillskjut;1 riirclsekapital. Det betonades siirskilt att
0

wenska statliga myndigheter inte borde fo utöva n<'1gPn p< t\'erkan p;1
innd1;illet i institutets forskning.
Under ek iir som g~1tt sedan institutet grundades har SIPRI gjort en viktig
insats p;\ det internationella nedrnstningsomr;idet. Genom institutets rikhaltiga puhlikationsverksamhet har nedrustningsflirhandlare och llpinionshildarL' p[1 nedrustningsornri1dc1 i hela viirlden kunnat fi>rses med fakta och
analysL·r vars tillförlitlighet od1 anviindharhet har vunnit internationellt
erkiinnandc. Till särskilt stor nytta synes SIPRl:s skrifter ha varit för smit och
medelstora stater ~om i1 ena sidan har t'lt \'ilitlt intresst.: a\' att aktivt driva
nedrustningsfr;igorna men som

~i

andra sidan saknar stormakternas resurser

att sjiih"a skalla fram det nöclviindiga faktaunderlaget för nedrustningsförhandlingar. Fiiljaktligen iir Lkt numera en vanlig företeelse att SIPRlpublikationer och SII'RI-data {ihempas si1\'iil i Förena Nationerna och
nedrustningskommitten i Clcn0vc snm i m~\nga andra internationella
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<.,;tm111a11ha11g.. Till grund kir ddt:t liggl'r inte min..,t Sll'Rl:s stra\"<tn •ttt
uppr;itthalla l'tt \"t'll'n..,k;1pligt s:tmarhl'tl' 111L"LI J;i11tkr i ..,;1di iist sunt ,·;1..,t. Dl't
f!lr<.,karlag sllm hl'drivn inslitutl'ts forskning hl'-.t:ir a\· L'XJll'rtn
rd;rytl'rats rr;1n iist Pd1 ,-;1st. nord llch syd.

Sl>lll

DL'l hiir ,brfiir qra t'lt st:1rkt '>\l'nskt inlrt'SSL' att SIPRI kan fort<itta sin
\"l'rksamlJct i L'nlighl'I !lll'lf lfl' riktlinjt•r .SOl!I llr.'>Jlrllllgligen al Sl'th. ( ren!l!ll
alt st:illa lllt'lkl till fiirfogamk fiir i11stitult'h \'erksamht•I. och s;1mtidigt gi1ra
klart \leh tnn<1rdigt att institutl't vad giilkr ftnskningsin11l'i1:ilkt och
forskningsinriktningen inlt' ;ir fiiremal fiir p~i\'erkan av svenska statliga
111~ndighL'lcr. glir S\'t•rige t'll insats fiir dl'I i11tt•rnatio11l'lla m·drust11ings;1rbt·ll:t. Denna uppfattnill,!! har kommit till uttrvck i rlna partimotionn 1
ribdagt·n undn innevarande PCh tidigare riksmiitt·n.
l.'mkr tkn tid Stlln g:1tt st·dan SIPRI grundadt•s har emclkrtid vis..,a
prllblem i institutt'!s ,·crksamhl'I uppst;'1rr. Lir hun1dprohkm /t;"in·idlag /t;1r
g:illt fr;lgan om hur institutds internationella karakt;ir och oberoende
stiillning '>kulle l:ita sig fiirenas med dt•n nva lagstiftningen i SVLTige pa
arhetsriiltt·ns omr;ide. friim<.,t lagen ( 1'17.:\: 12) om anstiillningsskvdd. Denna
lag kunde framsta som sv{1r att förena med de principer riirandc forskarrekr~'teringen till SIPRI som fostsh1gs i o\'anniimnda prnpl1..,itinn. n:1111li_L!e11 att
rekrytl'ringen skulle priiglas av tkxihilitl'I och att instituteh stvrl'i..,e skulk
ges befogenhet att a\'giira forskarstabt•ns J:impliga sammansiittning.
Ett annat pnihkm har giillt den svenska skat!elagstiftningens invcrkan pi.1
institutets mi.ijlight•tt'r att rekrvtera hiig.t kvalificeradt' forsKare friln vi..,sa
liinder till en tillfällig tj:instgöri11g \'id SIPRI.
Dt•n ..,;irskilde utredare som. p{1 beg;iran av sii\'iil SI PR I :s stvrelse S!llll dess
persnnalt1rganisation. tillkallades den I septemhn IlJ7X fiir att enligt
direktiven bl. a. priiva huru,·ida de organisatoriska former i vilka verksamheten hittilb hedrivih 11ch ,·ilka fastlagts i institutets stadgar alltjiimt :ir
;indam<ibenliga. har nu framlagt sitt hl'liinkande. I beLinkandet ge..,
inlcd11i11gsvis t'n knrtfattad h.:skrin1ing. a\ institutets hittills\'ara11dl' vnksamhet. varvid dels ktinstateras den viktiga roll sum SIPRI kommit att spela. dels
notnas \'issa an·ikelser i fr:1ga om verksamhetens former od1 inriktning
jiimfiirt med de ur..,prungliga riktlinjerna. Enligt utredarens mening skulle en
viss breddning av furskningsinriktning:en och ett iikat samarbete med den
akademiska fredsforskningen i Sverige oeh övriga Norden i framtiden kunna
vara sakligt befogad.
Vid;ire framhalls i het;inkandl'I att elen nya arhetsriittslig.a lagstiftning.en i
SwrigL' intl' innebiir n:'igot hinder för ;ttt iiven i framtiden vidmakth;illa
principt'n om SIPRl:s intcrnationella karaktiir och oberoende stiillning.
Friimst h;imisas hiirvid till det kollektivavtal som slutits mellan SIPRI nch
Statstjiinstemannafiirhundl't och i vilkl't partnna utnvttjar sin riitt att
iiverenskomma om undantag fri1n lag..:n om anstiillningsskydd. Dessutom
framHiggs ett antal förslag till iindringar i SIPRl:s organisation samt vissa
förslag om resursfiirstiirkning för institutets del. inkl. förslag till viss ändring i
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skattt' lagstitt ni ngL·n.
Sum fr;imgiir av remissammanstiillningen har de olika rL·1ni-.sin-.tan-.erna i
;1llmiinhet v;tlt alt endast yrtra sig iivL·r \'issa. fiir dem siirskilt intressanta eller
rek\'anta. delar av betiinkander. S;\lunda hart. ex. L11 IA \lch universitt:tL·n i
Stockholm, Uppsala. Lund och Giitcb1ng s.1mt S\'enska frt'ds- uch skiljL·domsfiircningt'n valt att friimst yttra sig iivcr hl'liinkandets inkdande kapill'l
om vcrks;1111hl'tsh>rmer uch vcrks;1111ht'lsinriktning. medan stahkontll!L'L
FRN. Slf'Rl:s styrelse. persnn:dnrganisatiunen pii Sll'Rl (ST anl --Il.I) 1>ch
Svenska FN-fiirbundl'l friimst yttrat sig iiver utredningens mganisationsfiirslag. RRV och RSV har valt att i stort sett t'nbart knmmt·nlt'ra utredningsfiirslaget om iindring i kL>mmttnalskattelagen ( llJ2K:370). medan mganisationerna SACO/SR, 1.0 llCh ~.i\F fiirut11111 detta st.:nare utredningsfiirslag
iiVL'n uppmiirksammat vad som siigs i hetiinkandet 11111 :1rbetsriittslagarna.
De olika fiirslag som framliiggs i ht'tiinka11dl'1 godtas i allt viiscntligt i
yttrandena fr<'in f-Rf'. TCO-S. SACO/SR och Vetenskapsakademien. lnk
heller i yttrandena friin UI

IA

c,ch de olika universiteten forek11mmL·r n;igra

inviindningar mot de viktigare utrcdningsförslagen. De flesta remissinstanserna ansluter sig till utredningu1s sti111dpunkter b.:triilfandt: den arbctsriittsliga lagstiftningen i fiirhttllanck till Sll'Rl (SAF framför dock inviindningar

pi1 denna punkt. medan statskontord i sitt yttrande dtL·rlyser en öppenhet
och beredskap att vid behov pi"1 nvtt priiva instituti:ts stiillning). Erinringar
mot utredningens förslag om iindringar i institutets organisation framf(irs i
fiirsta hand a\' SIPRl:s stvrclse och SvL·nska FN-förbundet.

Fn dd

rt•missinstanscr iir tveksamma eller nt.:gativa till utredningsfiirslaget riiranck
viss skattebefrielse för de utUmlska knntraktsanqiillda forskarna.

3 SIPRl:s ställning och karaktär
I SJPRI-utredningens bet:inkamk betonas vikten av att institu!L'ts
intt'rnationella karaktiir och oberoende stiillning bihehalls. även under den
nya arhetsriittsliga lagstiftningen i viirdlandet Sverige. Det faktum att Sll'Rl
si1snm s\"enskt riittssubjekt. en org:anisatinn som tillkommit som resultat av
ett svenskt riksdagsbeslut och inte ett mellanstatligt avtal. omfattas a\' S\'ensk
arbetsriittslig lagstiftning utgör enligt utredningen inte n<"igot hinder för att
iiven fortsättningsvis bibeh~1lla ett institut som till sin karaktiir är internatillnellt och som i sin forskningsverksamhet iir helt nbernenck av svenska
statliga myndigheter. Utredningen hiin\'isar h:irvid till det kollektivavtal som
medgcr institutet riitten att visstidsanstiillda forskare liksom till det faktum
att lagen ( 1976:6~0) om mcdbt'sUimmandc i arhctsli\'c\ visserligen i1Higger
arbetsgivarsidan informations- LJch förhandlingsskyldighcter men inte friintar SIPRI:s internatitmella st~'relse heslutanderiitten

fri1gor rörande

institutets forskning.
I likhet med de flesta remissinstanser som yttrat sig 1 denna 1.klfnig:a
instiimmer jag i stort i det resonemang och de slutsatser som framförs i
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hl'1.ink;11Hkl. I.kl k11lkkli\·;1V1al s11111 i khruari l'17S sl<ih lllL'll;11l Sll'RI od1
Slatsl j;111'k'mann;1fiirhundl'l Lir ansL'S utgiira en lillfrL·dsq;illamk lti"1i11!-'. n;1r
dl't g:ilkr alt <ih·rst;illa inslilutL'ls 1111.>jlighL'lcr att ,·isstidsa11st;1llda fllrskarL'
fiir kllnkrcta forskningsuppgiltcr. Som utrc·dningL'n papck;1r gn k11lkkti\;i\·takt Slllll s~idant uttrvck f1ir en beredskap hos arbL·tstag;1rsidan att gPdta
SIPRl:s s:irskilda hcllll\' av att utnyttja vissa miijlighdt'r till ;1nikclsn fri1n
lagen om anst:illningsskvdd.
lkt L'nligl min mening a\·giirandc· n:ir tkt g:illn hihd1allandl'l

:I\'

SI PR!:'

i11tl'rnati11nclla karaktiir llCh llhl'n>endc st:illning i1r att SIPRl:s bcsl11t;11Hk
llr!lall - stnclsen lldl institutsdirL'kllirL·n - rt·krytnas intcrnationl'ilt. ;1tt
forskarrckrvtcringen skL·r p;1 internationell basis och i balans mellan lllika
politiska och eko1111111iska systl'lll. lldl att forsk11ingsrL·s11lt;1tL'll pr;igl;is a\
llhjektivitl'l llCh hiig \'L'tL'nskaplig niva. I dL'll m;in dc·ss;1 mal n::diseras torde
det f<1ktu111 att det ncbi1 finn' en administrativ och finansii.:11 l:ink mell;111
institukt och \'iirdlandct Sverige knappast vara na!lllt sllm kan skada SIPRl:s
trnv:irdighct i intnnationl'ila samrnanhan)! .

.i SIPRl:s organisation
SIPRl-utrcdningcn konstaterar inledningsvis i tktta avsnitt att den c·j
funnit ,k;il ;1tt fiireslii ni1!lra !!L'nomgripandc fiir;indringar i in,titutcts
organisatoriska struktur med ett ri1dgi,·ande. internationl'ilt sammansatt
vcll'nskapligt rad. en beslutande styrelse och en institutsdirektiir "'m
vcrkstitllamk chef uch under styrL'iSL'n ansvari!l fiir den p;igi1L·ndc forsknin!lsverksarnheten. lk fiirslag som framliig)!s ;ir niirmast avsedda all fiirt\'Llli!la
rcgclsystl'mct od1 t'riimia samarhetet inom institutet. dt'tta mot bakgrund av
de erfarenheter som vunnits under de g,iingna iirens wrksamhct.
I syfll' att allm:int aktivera institutets vctl'nskapliga r;id snm sedan :1r lllh<1
endast sammantriill tv;'1 gim!ler, fiiresl<is att det i institutets stadgar faststiilb.
att detta skall sammantriida i Stockholm minst en !litng ,·art kmtc ar. Flera
remissinstanser. diiribland statskontnrct och FRN anSL'r att r:1dl't biir
sammantriida oftare iin en g~ing vart femte {1r om det skall fylla en meningsfull
funktion. Med hansyn till att vad som fiireslits rndast iir ett ,·isst minimum
finner ja!! dock sbl att ansluta mig, till utrcdnin!lsfiirslagt't. Jag finner det
likas:"i rimligt att. sC1som fiiresl{1s i betiinkandet. r;.idct formellt ges r:itten att
inkomma med namnfiirslag n:ir vakanser uppsL1tt elkr flirviintas uppsti1 i
styrelsen eller pi1 direktörspostcn.
Bctriiffandc institutets styrelse 1H.:h institutsdirektiircn innchiir utrcdnin)!ens viktigaste föp,lag att mandattiden för dessa förordnanden hcgriinsa' till
högst tv<i fcm;1rsperioder. Förslaget. som allmiint stiids i rcmissvttrandcna.
framfi.irs mot bak!lrurHl av ett resonemang om behovet ;1\· balans mL·llan
\ iirtkt av kontinuitet och drdet av förnyelse och rotation. Ja!! ansluter mig
till förslaget. Till skillnad mot utrednin!!L'n men i likhet med Uppsala
universitet. SI PRI :s persona l<H!!<lllisatinn och SVL'nska lrl'ds- och skilje-
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dom-.f<in:ningcn an'n iag d<H:k i1\'l'l"\·;ig;111tk skiil tala for ;1tt hc ... Limmcbcn
tr{ider i kraft umcdl'ihart. utan ,:.,·t·rgi1ngshl·st:imn1l'isl'J'.
I an,lutning hiirtill vill jag framhiilla att dt·t sjiilvklart tlll'lk \ara l'lt intrcssl'
for SI PRI :... st\'rl'ise att kunna dl'monstrna fiir framtida k;1ndidatn till
dirl·ktiirspllSll'll att institutl'l iir hl'rl'tt att, inurn ramen fiir . . ina rl'sursn.
k:inna ett matcril'llt ans\'ar undt:·r l'll ii\'l~rg;111gstid for t'll instit11i...direkti1r
som avsti1tt fr;·1n karriiirmiijlighei:er i hl'mlamkt fiir att under t'll liingrl· tid
tj{instgi.ira som chd fiir SI PRI.
Niir det g;i\\er bitriidamk direktliren ,·id Sil'RI an-;er utredniglll'n -;bl t~1\a
fiir att dt·nna po ... t ges L'll fprmell stiillning som hiittrt· 11H1tsvarar dcn rcclla
arhet...- och an...varshiirdan. S;dunda fiirt·sli1s hl. ;1. att tji111stt'n skall ddinicra ...
i institutl'ls stad_l!ar. att hitriidande dircktiirt·n forml'ilt skall ha '>tiillning -.0111
institutsdirektört•ns stiilltiirl'lriidare ,1ch att rt'geringcn. dtn inh;imtamk a\·
for ... Iaga\· SI PR I:' st yrclst• och personalorganisatinn. skall utst' inneh;I\ arl' a\·
t_Hinstcn. lnviimlningar hiiremot har i första hand framfiirts i yttrandl'I fr;in
SIPRl:s styrl'ist'. som motsiitter sig stadgeiindringar enligt utredningens
f<:irslag. i vad avst'l' flirmdnandc a\· hitrikl<tnde direktiir liksom i vad avscr
direktiirens stiillfiirl'lriidarc, mt•dan personalorganisatiom·n ,·id SI PR I
stöder fiirslagt't . .lag anser mig blira tillstyrka utredningsfiirslaget som enligt
min mening kommer att inneh:ira t'n hiittrt· preciserad arhchfiirdelning inom
institutet.
I .ikasi1 finner jag skiil att ansluta mig till 11tred11ingsfiirslagl'! om inriittandt·
a\· ett forskarkollegium med uppgift att bereda iirendcn SPiil riir planering•:n
nch gt'nornförandet av institutets forskning samt spridningen av furskningsresultatcn. Av det siirskilda k;1pitl'i som i hcUinkandet iignas fiirslagt·t om l'tt
forskarkollegium framg{ir klart att utredningen ser detta i första hand so111 t·tt
organ för forskningssamarbete inom in-.titutet. friimst mellan forsk;mw Pch
institutsdirektörcn. Den föreslagna stadgeformulcring.<:n fi\r sjidvfo\kt inte
tolkas siisom innt'biirande att styrt'ist:n skulle itl;iggas en skyldighet att alltid
inhiimta kollegiets mening innan beslut fattas i forskningsfr;ignr. SIPRl:s
styrelse dtnlvser i sitt yttrande ett k\arliiggandl' pi1 dt:n punktt'n.
Bland dt: förslag som i iivrigt framliiggs i betiinkandet riirande SIPRl:s
organisation kan, slutligen. siirskilt niimnas liirslagl.'\ att SIPRl:s velL'nskapliga räd. styrelse. forskarkollegium och personalorganisation fnrmcllt
skall ges fiirslagsrtitt vid regerin~~ens fiirord11;1nde av stvrelselcdamiitcr och
institutsdirektör. Jag finner dctta fiirsbg \'iilmotiwrat llCh an,Jutn mig
diirtill.
.Jag vill ermra om att det ;111kommcr pi1 rcgermgt'n att bt·sluta i dessa
fri1gnr.

5 SIPRl:s resursbt•ho\'
SIPRl-utredningen noterar i sitt ht·tiinkande. att en ht:redvillighet fran
riksdagens sida att genlllll hiijd;1 anslag tillse att SI l'Rl:s \'t•rksamht•t skall
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kunna hibch;illas och vidareut\cl'klas. kommit till uttryck i flera partimotioner den SL'nastc tiden. t:tredninµL·n finnn mot denna bakgrund skiil att
uppmiirksamma vissa omrtiden lbr institutet redan i nuliigct torde vara i
hdwv a\· resursfiirstiirkninµ. S;iit'des n;imns ett hdHl\" av viss pcrsonalfiirst;irkning samt av i.ikade rL'SUl"SL'r fi)r att fii1Nittra situationen fiir institutets
utl:indska forskare.
lltrL'th1ingen lramh;"1ller ocksi1 att SI PRI i framtiden kan komma att
hchiiva giira anspr;ik pii viiscntligt utiikalk resurser i den m[1n man siikcr
realisera den breddninµ av forskninµsverksamhL'tL'n. som utredninµen anser
vara g~·nnmfiirbar pii sikt.
Jag a\ser att SL'nare atnkomma till reµerinµen i dessa fragor i samband
med behandlinµcn av SIPRI:s anslaµsframstiillning fiir budget;"1ret 19:-:I!

K2.

6 Skattefrihet för \'issa

kostnadscrs~ittningar

SIPRl:s utliindska forskare anstiills vanligen pi\ stidana villkor att de blir
obegriinsat skattskyldiga i Sverige. Fiirutom grundliin fiir de ersättning med

f. n. ungefär I OdO kr./miin. för iikade levnadskostnader. De erh{iller vidare
fri bostad eller bostadskostnadscrsiittning i Sverige. Dessutom kan ersättning
utgi\ för barns skolgimg samt for flyttningskostnader till och frän Stockholm.
Nu niimnda ersiittningar och förmimer iir normalt skattepliktiga. Till en del
torde dock avdrag kunna medges vid taxeringen for ek kostnader som
ersiittningarna avser att tiicka.
Av betiinkandet framgiir att SIPRI haft sv;'1rt att rekrytera siidana
kvalificerade utländska forskare som hehiivs för att verksamheten skall
kunna bedrivas pi.1 avsett sätt. En starkt bidragande orsak hiirtill har varit den
skattemiissiga behandlingen av de niimnda kostnadsersiittningarna. Enligt
SIPRl-utredningcn skulle dessa problem hiist liisas genom en uttrycklig
bestiimmelse som undantog beloppen i fr{1ga

fr{111

skatteplikt. Förslaget har

fiitt ett tkh·is blandat mottagande. Bl. a. har man pekat pii riskerna fiir att en
s{1dan iindring skulle fo inte avsedda smittoeffektl'r.
För egen del vill jag redovisa fiiljande iiverviiganden. Det som enligt min
mening kan rnlltivera en undantagshestiimmclse av nyss niirnnt slag iir den
siirställning Slllll SIPRI intar. Si1väl SIPRl:s uppbyggnad som de n~irrnare
verksamhetsformerna gör att institutet far siigas ha en sadan internationell
inriktning att det niirmast iir att jiimfora med l'tt rnellanstatligt organ . .Jag vill
vidare framhi1lla att hetrvggande garantiL'r finns mot ett eventuellt missbruk
av skattefriheten för de angivna ersiittningarna framför allt genom svenska
statens insyn i SIPRl:s ekonomi. Det bör vidare p:'ipckas att en undantagsbestiimmelse av ifr<iµavarandc slag i realitl'len inte kommer att fa alltfiir
vittgi1ende konsL'kvenser. Som nvss niimnts torde ersiittningarna delvis vara
s;idana att avdrag redan enligt nuvarande rqder torde kunna pi·1riiknas vid
taxeringen fi.ir de kostnadn som avses bli ersatta. Än vidare vill jag hetona
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:111 dL· ilr:i)-!:1\':1ra;1dL· bc·l11ppc·11.., '>torkk ,.i..,s.:rligl·n sk;tll hl·,L1111111a' a\·
Sll'RI:..,

'>t~l"L'isL·

llll'll dt<:r "11111:1d llll'd f1ir<:triidar<: fiir h11dgL·tdL·p;irtL'lllL'll-

t L'l.

\lot h;1kgru11d :1\· dc·t :1nfi1rda ,·ill j;1g dtn >amr:id m<:d l'i1dl·n liir
\iudgL·\dL·p:1rl<:lllL'llli:\ fiiri:sl:i ;111 d.: 1l\';1n angivn;1 k11stnad'>l'rs:i11nin!!arna
1ich hir111;i11i:rn;i Slllll lll)-!iir till \'i'>sa av SIPRI :.., utliimbka forskare skall ,·ara
-;l\i1ttdri;1. Sk;1ttdrihl'lL'n hiir liimpli)-!c'll utt'llrmas dkr samma 111ii11>1<:r

'>lllll

gitlkr f1ir 11111ts\';1ra11dc' k<»tnaLbLT'>iittningar \id utlandstjii11stg1irin)-!. 1.'.11
hL·s1i1111nlL'isl' ltiirom hiir tas i11i32~.>1111i111. ktimmunabkat\L'l;ig<:n llch punkt
7 il\' illl\ isningarna till dL'tta lagn1111. DL' nya hL'Sliimml'lsnna bör tilliimpa..,
li•r>til .L'<lt1!_!<:11 'id I '.IX.:' i1rs tilXL'ring. I i:nlighi:t hiirmcd har in11111 utrikesdel'•trtc·111c·111<:1 uppriittats fiir>l:1g till lag lllll ii11dri11g i kommunalskattl'lagc'll.
\kd hiinsy11 till lr:1ga11> hi:grii11sad<: riidi\·idd ansn jag tkt intl' pakall:1t att
inhiimla lilgr;1tkh \'ttr:1mk 1·1v.:r fiirslagd.

7 lkmstiillan
\kd hiin\·is11ing till \'ad j:1g 11u har anfört hl'mstiilkr j:1g att rL·geringcn

dels hncdn riksdag.:11 tillfiilk att ta dl'l av ,·ad jag nu har anfört nm
iimlringar i Sll'Rl:s organisation.
dl'/1 liiri:slar riksdag.:n att antaga fiirslagct till lag om ;imlring i
kommunabkallelag1:11 ( 192X:37ll).

8 Beslut
Regi:ringen anslutl'r sig till fi'ir.:·draµandcns ii\'Cr\'iiganden nch beslutar att
!!L'nom pn.1position fiireUgga rik.sdagl'll vad fiirt·dragand.:n har anff>rt frir elen
:itgiird nch dl'! iindam:il som framgiir av fiirL·dragandens hcmstiillan.
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Till Statsriulet och chefen for utrikt•sdepartenwntet
(ie110111 beslut den l l 111aj IL17S bemyndigade rq!eringL·n di1\'ar;1mk chdcn
for utrikL·sdq1;1rtemenkt. statsri1dl'I Siider. ;1tt tillkalla en <irskild utrL·dare
111cd uppdrag att utreda frag;111 om formerna fiir '1ifll'lscn Stockholms
intcrn;1tionc·lla frcdsfnrskn111gsinstituts (Sll'RI l framtida \'L'rksamhet nch att
besluta om sakkunniga. expntn. SL'krl'lnart' nch ann;1t hitr:idt• ;1t utredarL·n.
!\kd ,tiid av dett;1 hcmvndigantk tillkallade' den I sqllemhl'r llJ7S S•llll
siirskild utrl'darl' riksdagskdamotl'll S\'en Andersslln. Den 25 sqllemher
llJ7S tillkallades snm sakkunniga dq1artementsr;'1det S\'t'n I lirdman. utrikesdc>partementct. nch honiit1';1-;sessorn S\'anlL' Carlslln. hudgetLkparlL'ml·nll't. som expert t •mbudsma1111c11 Tllr "J itze lius. TC:O -S. sa111t som SL'krderare
kanslisekrelL'raren \lichal'I Sahlin. utrikL·"kpartelllL'nll'l. Dessa har tagit
del i utredningsuppdragl'l som ht'lhct.
l:trL·dningsuppdragL't har fullgjorts under hL·niimningen SIPRl-utrcdningcn.
Att som experter hist;i utredningen med skatteteknisk sakkunskap
tillkalladL'S den I december I ll/S följande personn: departc>rnenhriidet .Ian
1-rancke. budgetdepartL'lllentet. departementsr[1dl'l Hengt Waahkr. ut rikesdepartcmentet och aVLklningschden Nils Larsslln. SIDA. Resultatet av dl'!
arbete som utförts a\' denna grupp redllvisas i en prllmelllllfia. vilken
niirslutes till detw bctiinkande sllm bilaga.
I en annan bilaga framliiggs fiirslag till stadgeiindring;1r. Utredninen har
stannat vid att ange iindringsförslag endast vad giiller de stadgeparagrafrr
som iir fiirem;'il fiir iindringsförslag i sak. Följdiindringar i iivriga paragrafer i
enlighet med giillande nmmn fiir spri1kdriikt och uppstiillning komml'r att
t'rfordras vid ett genomförande a\' utredningens fiirslag.
lltredningsarbetl'I. vilkl'l i enlighet med dirL·ktiVL'n utförts i niira samriid
med SIPRI:s stvn:lse och beriirda persllnalmganisationer. har svftat till att
dels klargöra innehiirden a\ den nya svenska arhehriittsliga lagstiftningen i
dös tilliimpning pii SIPRI. dels fliresla liimpliga organisatoriska föriindringar.
D~· fiiriindringar som föresl;is ;ir a\'sedda att. med h;insyn till de nva
riittsliga fiirutsiittningarna och llll.lt bakgrund av erfarenhetl'n fr<"in en D-tirig
Yerksamhet. underliitta ett hibehiillande av den l.lberoende stiillning nch
internationella karakti1r som ursprungligen avs:1gs frir institutl'ts del. liksom
att friimja ett aktivt samarhl'le inom institutet. Till grund for utredningens
förslag ligger s{ilunda i hiig grad de m;il som uppstiilldes och de stiindpunkter
som intngs av cbvarande d1ekn för utrikesdepartementet i proposition nr 76
iir IlJh(l ang;iende inriittamk a\· ett internationellt institut för freds- och
konfliktforskning i S\'erige. Ltn~dningen har iiven funnit anledning alt i vissa
fall ~\be ropa den s. k. ··frl'dsforskningsutredningens·· heUinkande ... Internatinnellt frecbforskningsinstitut i Sverige .. ( I%6).
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Fn inutlicic:ll i\\·c1<ittning. ii\·cr<ittning. till cng.dsk;1 a\ detta hctiinkandc
''"11 hclhL·i h;1r utarhL·t;1ts och kommer att tklg.L'S SIPRI:' stvrl'lsc <>ch
,.L'IL'll~kaplig.a

r;1ll.

fkt:inkamkt i'iwrLimna-, h:irmcd.

.'\lichal'l S;1hlin

...
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I. Utrl'dningsuppdragct

Din:kti\.t'll fiir utrcd11i11g-.;1rhL·lL't innda!las i e!l ;1nfiira11de till -.tatsr;id'protoknlkt dL'll 11 maj lll7X a\· rhden fiir utrikesdeparlL'mentl'I. D;iri anfiir-;
följandL':
"Stockholms intnnationL·lla fredsforskningsinstitut. Stockh1>lms lnlL'rnati1 lila! PL~aCL' RL'SL'<LrL·h lnstitulL'. SI PRI. har undcr sin drvgt 11oi1riga exi-.tL·n-.
uppniill en i hi1de v:ist od1 iist crk:ind .;t:illning som L'lt hi>gklas-.igt.
ot1eroe11de institut p;i fred.;- och konfliktfor-.kningsomr;idL·t. lnstitutl'ls
insatser torde verksamt ha bidragit till att iika mcdvl'tenhl'lL'll och kunskapen
om rnstning.sprohkmcn hos rl':!eringar \lch hos en internati\lndl \lpinion.
Sedan SIPRI grundades :°il 1%(1 (prop. l%11:7<i. Sl.! 1%<i:!-:X. rskr
Il)(ih:203) har emclknid de fiirh{tllanden umkr vilka det verkar fiir:indrats.
framfiir allt i vad a\.;n utvecklingL'll p:·1 arht·tsriit!L'lls omr;idL' i Svnige.
Med ankdnin!! hiirav har SIPRl:s styrl'isc hemst:illt. :1tt c·n utrL:dning
tillsiitts fiir att undersiika hur SIPRl:s karakt;ir av inlL'rnationellt institut.
vilket. siisom avsags vid dess inriittande. ;itniutn obnoL'nde i -.in forskning
od1 flcxihilitl't att rekrvtcra f1ir-,karl' frirn olika )!L'ngrafiska rcgionn samt
olika (X>litiska och ekonomiska system. i dt·nna nya situation b;ist kan
vidmakthi1lla~>. Liknande önskcm;ll har framflirts frim fackli)!t h{1ll. Friigan
har iiven uppmiirksammats av riksdagen ( LJL! lli77!7X: 11. rskr 11177/
7:-l: 162).
:Vtot denna bakgrund finnt'r jag. det angt'liigl't att priiva huruvida de
organisatoriska former i vilka wrksamhl'len hittills bedrivits nch vilka
fastlagts i institutl'ts stadgar alltjjmt jr iindamalsenliµa.
Jag ansl'r diirfiir att en siirskild utredarc hiir tillkallas fiir att utreda dcssa
fr:'igor och fiireslii de för:indringar som bd1iivs fiir att undnliitta en
anpassning till de delvis nya fiirutsiittningarna. samtidigt som institutets
k;iraktiir bilwhiills. Utrcdning;.arliL'lct biir hl'drivas skvndsamt och i niira
samri1d mcd SIPRl:s styrelsc nd1 beriinb pcrsonalnrganisati(lllL'r.··

2. Sammanfattning
I direktivcn till denna utredning siigs att dl' riittsliga forutsiittningarna fiir
SIPRI :s verksamhet dl'lvis fi.iriindrats genom tillkomsten av den nya
arhctsriittsliga lagstiftninµen i viirdlandet SvcrigL» Lagstiftningen har givit
upphov till friigor rörande förcnlighetcn mellan <1 ena sidan dcnn;1
lagstiftning och :i andra sidan institutets oberoende stiillning och intcmati\lnella karakt;ir. Utreclninp.suppdraget formuleras i direktiven dels som ett
uppdrag att undersöka hur SIP'RI :s karaktiir a\' internationellt institut biist
kan vidmakth~dlas under de nya riittsliga förutsiittningarna. dels som ett
uppdra!! att fiiresb s;idana organisatoriska fiiriinclringar som. utan att iindra
institutds karaktiir. behiivs för att underliitta cn anpassning. till de nya
förutsättningarna. Det senare kelet formuleras pit L'tl annat stiilk som ett
uppdrag att utrcda fragan om formerna för SIJ>RI :s framtida verksamhet.
Dc slutsatser och fiirslaµ som framliiggs i dctta betiinkandc kan indelas i trc
kategorier: 1kls ett klarliiggande av innehördL'n för SIPRI :s dcl av <kn nya
arbetsrättsliga lagstiftningen. dels vissa förslag till

org~misatoriska

fiiriin-

Prop. 1979/80: !06

jl)

dringar och deb vissa fiirslag S<Hn riir SIPR.l:s ck(lnomi. hirslagens
sammantagna innebiird

0L'11

syfte iir L'lt stiirkande a\ de grll11dliigga1llk

principer för institutl'ls stiillning nch karaktiir snm en gimg fnrm11lcrades. 1'.n
iivcrgrip:1nde slutsats iir att det iiven under de delvis n\'a riittsliga
förutsiittninµarna iir iinsk\iirt <1ch i allt \'i1sc·ntliµt miijligt :111 infiir framtiden
bi behalla SI P RI :s ursprung.I iga karaktiir. tktta s:ilccles utan at I i1tgiirdn skall
behiiva överviigas för att !!t'lHl!nfiira L'n internati(lnalisering i strikt (ll'h
egentliµ men inµ. Samtidigt fiircsl;'1s d(lck att SI PRI :s utliindska. k(lntraktsanstillda forskarl' skall medges skattebdridse \'ad giiller de tillii!!g utiivn
lii1wn som dessa nu crhidkr. Innebörden av detta liirslag i1r saviil ett
erk;innande av SIPRl:s internationella karaktiir som L'n striivan att stiirka
denna.
Med utgimgspunkt fr;'111 en inledande beskrivning a\· forskningsverksamhetens innehi1ll och former under de gilnµna iircn konstatl'ras att en viss
avvikelse iigt rum jiimfört med de ursprunµliga intentionerna. siisom dessa
formulcradö i

(')(1(1

:"irs prop11sitiPn och i institutets stadgar. Det sakligt

motiverade i dt'nna avvikelse understryks. samtidigt som fr:lµan stiills om dl't
ink i nuliiget skulle vara iinskviirt och miijligt att i \'iss utstriickning ilterknyta
till dessa ursprungsinkntioncr.
I fri1ga om den arbL'tsriittsliga lagstiftningen konstatl'rar utredningen att
direktiven ink angett ett uppdrag att iivcrviiga om särlaµstiftning för SIPRI :s
del vore en framknmlig viig. Utredningt'n har lihiil ansL'lt sig kunna
konstall'ra att SIPRI :s ursprungliga karaktiir 1.11.:h stiillning kan hibehiillas
iiven i ett liiµe präglat av att arbetsriittslagarna (MHL och LAS) iiµer
tillämplighet pi"1 SIPRI liksom pa andra arbetsplaht.T i S\'erigc - och ,;'iledes
iiven utan en si\dan siirlagstiftning.
Vad hetriiffar Lagen om medbestiimmande i arbetslivet ('.'v1HL) konstaterar utredningen att denna inte motverkar det fiir SI PRI :s nhewende stiillning
och internationella karaktiir viktiga villkoret att det iir dl'n internationella
styrelsen som har det slutliga avµöranclet. iiven om lagen itliiggt'r arbdsgivarsidan förhandlings- och informatinnsskyldigheter. I hetiinkandet erinras
också om den vikt som cleparll'mcntschefcn i I %6 itrs proposition fiiste \'id
att svenska statliga myndighekr inte siikcr utiiva pi1vcrkan p{1 institutets
arbete.
Ett annat viktigt villkor för bibeh~llandct av SIPR.l:s oberoende stiillning
och internationella karaktiir iir riitten att visstidsanställda forskare på
kontraktsbasis. Forskarrekryteringen mi1ste kunna priiglas av flexibilitet
med utgångspunkt friln styrelsens beslut om forskningspro1ekt. Niir det
giiller Lagen om anstiillningsskydd ( LAS) knnstall'rar utrt'dningen att
parterna pii SIPRI ( d. v .s. SIPRI och berörd central arbetstagarorganisation)
utnyttjat den möjlighet som lagen anger att genom kollektivavtal komma
iivcrens om undantag frim huvudprincipen om tillsvidareanstiillning.
kollektivavtalet accepteras SIPRJ:s riitt att kontraktsanstiillda forskare för
viss tid. samtidigt som tre forskare ges tillsvidareanstiillning. Avtalet har
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(>Yanligt l:ing upps:igningstid. och Statstjiinsll'n1ann;di.1rh11mk1. Sl>m i
kl>lll'ktiva,·takt rl'prl'SL'nlt'r;ir arhL'1'tag;1rsidan. har klargjort fiir utrl'dningl'll att 111a11 gL'110111 att in1!;'1 avtakt Yisat att man godtar principen att SIPRl:s
vnksamhL'I och karaktiir mnti\'L'l"ar undantag fr;"111 nii111nda ltuvudprincip.
Utrl'dningl'n ansn att Sll'Rl:s riitt att kontraktsanstiilla forskarL' fiir \'iss tid
d:iril!e1H1m :ir tillfrL'dsstiillandl' trygl!ad.
lktriiffamk it1'titutets orl!anisatinn h;1r utrl'dningen inll' funnit skiil att
fliresl;i iindrin.L'.ar i dL'n grundliiggandl' struktttrL'n. I"k framlagd:t fiirslagL'll
uttrvl'ker en striivan att astadkomma en anpassning av dl'nna struktur till
nuliigl'ts krav. mot bakl!rnnd a\' de nfarenhetn som gj1,rts under iirens lopp.
I knnsekYens med fiirslagen om iindringar och prL·ciscringar hi:triillande
institull'ts organisatiPn

fiirl'sl:"1~:

vissa stadµeiindrin/!ar.

St1dana stadgL'iindringar fiiranlcds hl. a. av utrl'dningens fiirslag bctriiffande dl'ls ett forskarkollcgium. dels hitriidandl' direk!<"ircns stiillning. hirslagl't
om ett formellt inr;ittandl' av ett ritdgivamk hirskarkl,llcgium ;1ll'rg~·ir p{1 dl
liknarnk fiirslag i "frcclsforskningsutredningl'ns" hctiinkande och avst•r att
tillgodose ett uppt·nl1art behov av ett organ fiir forskningssamarhL'!c innm
institutet mellan institutskdningen och forskarna. Utredning..:n !tar vidart•
konstall'rat ett hehP\ av att stiirka bitriidandl' direktiirens stiillning som
stiillföretriidanclc chef och ansvarig fiir liipande ad111inistrati\'a iirendl'n.
Detta hehnv iir hl. a. en konsekvens av den nya arhetsriittsliga lag•;tiftningl'n
och av behovet av att reducera institutsdirekti·irens administrativa aligganden
till ett minimum. hirslagc:t om att stiirka hitriitlandt· direktiirens stiillninµ
inncbiir dnck inte n<igon iindring i det grundliiggande fiirh[1llandet att den
internationellt rekryterade dircktiiren iir institutets chef.
I

fr~tga

om siiviil institutsdirl'ktiircn

Sllll1

stvrelsi.:kdami.itl'rna l"lire-,liis l'n

precisering av maximal mandatt:id (sammanlagt hiigst 111 iir) fiir att hcfriimja
s~iviil

kontinuitet som fiirnyelse.

Vidare fiiresl;is att. vid rq.!eringens

utniimning av dessa poster. ett förslagsriittsfi>rfar;111de infrirs. varige1wm
rL·geringen har att (via styrelseordföranden) inhcgiira event t1L'lla fiir~dag friin
SIPRI :s vetenskapliga ri1d. styrl'lse. forskarkollq.!ium samt persnnalorganisatiL'Iler. Utredningen förutser en jiimfiirdscvis aktiv roll fiir styrebeordfiirandens del och understryker vikten :I\· att nrdfiiranden iir bosatt och
verksam i eller niira Stockholm. V~irdet av direkta kontaktl'r mellan styrelsen
och de anstiillda p{t Sll'RI noteras likaledes.
Fiir det vetenskapliga r:'1dets del innebiir utredningens fiirslag ett \'isst m:itt
av aktivering. Friimst föresliis diirvid en föreskrift i stadgarna om att ri1det
skall sammantriida i Stockholm minst en giing vart kmtc iir.
Slutligen understryks i bctiinkandet \'ikten av att Sll'RI erh;ilil'r tillriickliga
resurser fi.ir att kunna bedriva oeh utveckla sin forskningsverksamhet •;om
avsett. Den svenska statens ans\'ar diirvidlag poiingteras. Med hiim;yn till
SIPRI :s starkt internationella karaktiir. och med tanke pii de s\'itrighL·tcr
institutet haft att rekrytera högt kvalificerade forskarL' (siirskilt frim liindcr
tl:ir s:'idana forskare erh;"tllcr mvcket goda liindiirmi1ner). fiiresliis att
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institutets utliindsk;1 kllntraks;1nstiillda t'"rsk;1rL· sk;tll llll'dgL'S viss skatll'helrielse. UtrL·dningens f<irsla).! hvggL·r pi1 resultall'l ;t\' dl'l arhetL' som liir
utrL·d11i11gL·11s riikning utfiirts a\· en siirskild expL·rtgrupp.

3. SIPRl:s n·rksamhct: En kort historik och ka:aktcristik
J. I Ur.1pm11gligu ii1·cfl'iig1111dn1 och stiil/11i11gstugu11dc11

fredsf1 irsk ni n).!SlllrL·dn i n).!L'ns het iin kamk ( "f 1llL'ril<1tiondlt fredsf< irsk11i11).!si11st it ut i S\'erige") t"irespr{1kades. mot hak).!rulld av L'll allmiin
diskussion krin).! he).!reppl'I och disciplint'n freds- och kontliktforsknin).!. att
dl'l nva institutet skullL· inriktas p;i st1dana 1-.irskni11gsn111r;idcn inom frcdsoch kontliktfllrskningL·ns \·ida ram som i jiimfiirclsevis liten uhtr:ickning var
\iircm;d fiir p:1g;it'mk fllrsknin).! \'id h<:fintliga natillnl'ila instituti<ll1l'r. Fn
annan utgimgspunkt var att den forsknin).! Slllll skulle bedri\·as s;i vitt miijligt
skulle dterstri1va att ge "dsentliga bidrag till fiirsti1elsen av hetingeberna flir
en st<lbil fred <ll'h liir fredliga liisnin).!ar av mt'llanstatliga konflikter". P;i
grundval av dessa m<lls:ittningar fiirordade utredningen att det nya institutt'l i
fiirsta hand skulle inrikta sitt forskningsarhl'te pa nedrustnings- och
r11st11ingskontrollfri1gorn;1. Sllm niirmare motivering angavs att man inom
dL·tta omri1dL' skulle kunna giira "viisentliga vetenskapliga insatser ... som
har stor rell'vans för inkrnatinnella fredsstriivanden.·· Inriktningen pi1 detta
omr;idL· s;igs samtidigt som en profilskapande utg;\ngspunkt. friin vilken
forskningswrksamhell'n gradvis skulle kunna utvidgas till andra studiellmri'1den inom disciplinen.
I pniposition nr 711 ~1r llJ()6 hitriickll' departementschden fredsforskningsutrednin).!ens fiirslag hl'lr:itlande den huvudsakliga forskningsinriktningen.
Det faktum att forskningsarbell't i fiirsta hand skulle inriktas p[1 fri'tgllr
riirande nedrustning och rustninµskontroll skulle dnck. framhöll departementschden. in!L' innebiira att ··hurndsakligen naturvetenskapli)! forskning
kommer att bedrivas vid institutet ... detta emedan det föreslagna specialomrildet i hiig µrad liimpade sig for samhiills- och bl'leendl'\'l'tt'nskapliµt
studium ... Forskningen biir ... bl'lysa problemen kring rustningarnas hetydl'lse fiir konflikter mellan stater. miijlighder att reducera rustninµsvtilymen
eller sv;irigheter av politisk. psykolllgisk. ekonomisk eller teknisk karaktiir
att uppni1 iiverenskommeber om nedrustning. m. m. Jag liigµl'r vikt vid att
den kuntliktprobil'matik som finns latent i de underutvecklade liindernas
ekonomiska och s11ciala fiirh;Hlanden hl'lyses gennm institutt'ts forsknmg.
I SI PR I :s stadgar anges jiimfiirl'lsevis vida ramar for institull'ts forskningsinrik tning (~ 2): .. Stiftelsen har till iindamill att ... bedriva vetenskaplig
forskning i konflikt- och samarbehfrilgor av hetydl'lse ffir internationell fred
och siikerhet i syftt' att siika ge bidrag till fiirsti1eben av hetingl'lserna för
fredliga lösningar av mellanstatliga konflikter och flir en stabil fred ...

,,
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Bctr:itlamk institutt:ts turskarpersunal betonades i fredsk1rsknin!!sutred11i11ge11s hct;i11k;1nde hcho\'et a\' en \·:ila\'v;i)!d balans mellan lllika kategl>rier
a\· forskare och anst:illning:sformer. Det g::illde att till institutl't silka
rekrytera dels vngre forskare (p;1 lk>ktorandni\·i1). dds hi.igt kv«1lifiel'radL·.
;ildre forskare ( .. professorer .. ). Det giilldL' \'idare att siikerst:illa nexibilitl't
ol'11 förnyelse !!enom alt i första hand rekrytera forskare pii tidsbegriinsad

kunlraktshasis, samtidigt

S\llll

det underströks att inslilutt'ls forskarstab inte

l'nbart borde hesti'1 av korttids- och prnjl'ktrl'kryterade forskarl': "Den grupp
fa<.t anstiillda forskare som bi'ir finnas kan utgiira en permanl'nt kiirna i
institutl't och g.enllm sin sakkunskap p;\ respekti\'e lllllr~\den bnma a\'SC\'iird
hj:ilp till forsknin!!schden att uppg:iira förslag pii liimplig:a projl'kt och
kvalificerade fors karl' fiir dL·ssa. ·· Tankl'n Yar att dL'I permanenta inslaget
inom SIPR.l:s forskarstab skulll' utgiiras av "forskare med nkiint höga
kvalifikationer". För att kunna rekrytera s{1dana forskare undl'rströks
hl'110vl't av llexibilitet i liinl's;ittningl'n.
Hiirtill kan l;iggas den vikt snm i lllt1h ins proposition ladL'S vid all
institutets forskare rekryll'1«1Lh:s internatinnl'lll och att institu!L't dtnstr;1\'adl' niira kontaktl'r ml'd intl'rnationella organisationer och fnrskninµsinstitutillller i andra Under. Departl'mentschl'fl'n hL'tonadl' i sammanhanget
s:irskilt att '\amr{1d och sama1hL'le biir L'tahll'ras 1111:d dl' institutioner i dl'
iiniga n\lrdiska Hindcrna snm ;ignar sig i1t forskning i frl'ds- och knnfliktprobll'm . .lag fi'irutS:ittl'r ocksi'1 att L'n praktisk samverkan kommer till stancl
ml'd svenska institutiPner p;1 niiraliggande Lllllr<lden. t. L'X.
hihliotl'ksresurser". Denna senan~ miilsiittning fastsUis i

*3

1

fr;iga om

i institutL'ls

stadgar.
Ett flertal kriteril'r kolll s:ilunda att tiberopas för den valda huvudinriktning.en för forskningwL'rksamhetL'n pii friig:nr riirande nL·drustning och
rustning.skontroll. Ett kriterium var behovet av att ge SIPRI en sjiil\'stiindig
forskningsprnfil. en inriktning pi\ omr;iden som inte redan var inmutade i den
akademiska frl'dsforskningen i Sverig,· och andra l;indcr. l'tt annat kriterium
var det \'alcla omradcts politiska nch \'l'tenskaplig:a rele\·ans fiir dL't
intnnatinnella fredsarbl'kt. Ett tredjl' \·ar att just detta omritde \'ar viil
liimpat för vetenskapssamarhete mellan skilda kategorier a\' forskare (dels
olika slags specialistl'r. dels gcneralister/"fredsforskare .. ) frtlll skilda nationella miljöer (öst l1ch Yiist. 1wrd ,ich syd). Solll yttL:rlip1rc ett kriterium kan
citeras de formuleringar i propositionen i vilka kraven pii "att forsknin!!ens
internationl'lla och striingt ohjt-ktiva karaktiir ej skall kunna ifrt1g:asiittas"
umkrstryks. Ett siidant kriterium torde ha varit svi\rt <Lit tilhimpa pii s;1dana
umr;iden inom freds- och knnlliktforskningen solll siittcr de stora viinkrin!!sfriigorna i förgrunden.
Sallltidigt markerades dock. rnlll niimnts. att den valda hu\'Udinriktningen
inte skulle inneh;ira att det pa Sll'RI friimst bedrevs natur\'l'lcnskaplig:
forskning. En innch{tllslig hreddnin!! a\· forskningsvnksmheten fiirutS<igs
uttr~·ckligen.

Utvidgningen skulle. enligt departementschdens an\'isningar i
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;I\·

,k l"l'Sllr'n i11'titutct J,.,1111111n att flirh1g;1

iiver ske suc:cc·ssi\I. \;1nid -,j;il\"l';ilkt k·dning hi1r 1i;1mtas i ino,titutc·h
erfarenheter ;1\· ,·erksamhelL'n i inkdning..,..,kc·lkt" ..
lkt skall i dl'l liiljandc· k,111statcras att institutl'ls cTL1rc·nhl'ler av
vnksamhetcn i inkdnings,kc'lkt kom att fr;imja en utn·ckling av \erksamhetcu som innehar c'll ,·iss ;n·,·ikdse frhn de· ursprungliga inknli!llll'l'lla. siiv;d
l'ad hc·triiffar forskning>inriktning (\L'h \elenskaplig mc·todik som l'ad
hctriiffar rekrylL'ring och forskarpl'!'son;tlupps:ittning. S<llll Sl'llare skall
framgii iir det utredningc·ns uppL1ttni11g att denna anikc·lse i ;dit l'iisentligt
\'arit sakligt mlltil'c'rad llc:h ni>dv;indig. ;[\'l·n om institulL'h nfarc·nhc·tcr i
nuliigl'l aktualisl'l'ar fri1g;1n om inte c·n \'iss i"1tnanpassni11g till de ursprungliga
riktlinjerna vore· gcnomlilrhar och sakligt befogad. SIPRI kan n:i111lige11 i dag
till sina crfarenhc·ter friin L'll inkdande l'lahkringsskl'lk J;igga crfarcnhl'lc·rna frirn etl d;irpa fiil.iande skede. kiinncrccknar av en allm;in ko11solidl'l'i11g a,·
den vunna positinnen ,ich prohkn och av en ,·erksamht'lsinriktninµ som i allt
,·:isentligt baserats pi1 inledninµsskedets erfarenht'ln.

3.2 Forsk11i11gs1·crks11111hctc11.1 i11111'htlll
Fredsfr1rsknin!!sutn.:d11inµc·11 bilade till sitt het:inkande fvra olika forskningsprojektfiirslaµ. snm tillsammans atcrspeglade dt'n huvudinriktning men
samtidigt dc·n bredd man 1·i1k ge forsknings,·c·rksamhcten. Ett fiirslag ;11·s[1g
"'seismiska data och k;irnv;1pc·11prn\'stopp··. ett annat "biol<>giska stridsmc<kl". dt tredje "i11formatil1nstckniskt studium a\' vissa lnkaliseradc inll'rnationella knnfliktcr" medan dl'l fjiirde fiirslagct avs:"1g "inlL'rnationella kgala
problt'm i samband med IL'knisk utveckling fiir likad utl'inning av v;1ttcnresurser." Av dessa förslag var det de t\·;'1 fiirstniirnnda som kom att S:itta sin
priigel pa institutt'ts forskningsverksamhet. f-riimst B-,·apc·nprojektt'l. som
senare kom att expandera till ett omfatt;1ndc· CBW-projekt (kemiska och
biok>giska vapc·n). \crkadc i inledningsskedct sllm en katalysator fi.ir
SI PR I-forskningen.
CH\V-prnjektl'l. som sii sm;iningom a,·sattc inte mindre ;in sex separata
volymer vilka numera internationellt bl'traktas som standardvnk pi1
omr[idet. torde ha haft en stor betydelse för SIPRl:s fortsatta verksamhet.
bl. a. genom att göra namnet SI PR! kiint och respekterat och µenom att bana
viig för ett vetenskapligt samarhl'lc mellan hiigt kvalificerade. i allmiinhet
tekniskt-naturvetenskapligt oril'nterade. for>kare friin iist ''ch viist.
Ytterligare tv;i st(irrl' forskningsprojckt i inlcdningsskedet korn att i hiig
grad bidra till att SIPRl:s \'erksamhet kanaliseradc·s in i de· fr1rnr som sc·dan
dess gil'it institutet dess spc-ciella H'rksamhctsprofil. H;irmed iisvftas dels
vapenhandelsprojektet. dl'is ;irshokprojl'ktct.
Ge1wm satsninµen pii \'apenhandelsprojc·ktet. vilket s;i smaning,im bl. a.
kom att avsiitt;1 t\'[1 separata volymn ("'The Arms Trade with the Third
\Vnrld"' fr{111 1971 resp. ··Arms Trade Registers. The Arms Trade with the
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Third Wllrld'" fran [ <J75 ), har Sl PR.I kllll11llit ;1tt bli na!!lll av c'll intt:rn;1ti11nc·ll
auktoritL'l pil L'lt ;tlltmer 11ppm:irksa111mat studio:omr:idc·. Cirundo:n liir
aukturitc·tc·n utgiir' lriim't

;l\

d.:11 miingd d;ita 'om svstcmatiskt ,;inilah in

undo:r ;lrL·ns l(lpp och Slllll llllllll'ra arlig.o:n ro:d1>vi,as i Slf'Rf:, ;irshnk.
Datavolymen torde f. ii. vid dd lliir laget ha \·arit mycket svarll~mterlig. om
man inte. \'iiko:t nvliµen skedde. hade g.cnnmt"c:in L'lt dat11riscring.sproµra111.
Satsning.en pit \apenhanddsprujektL'l var L'll viktigt kd i dcn ut\·erkling. s11m
Sll'RI g.L·nomµiitt i riktning mot en huv11df11nktion som databank dlcr
d1ikumcntatiunsce11trum pi1 iw,tning.s- och nedrustningsomr;idet.
Bölutet att rqrelbundet ntg•: o:n !irsh11k, sam111:1nf;1tt;111di.: di: viktigasll'
utvecklingsförloppen under ;iri.:t pil olika rustningsurnr~iden samt lrnn1di11nehi1lkt i p:iµ:·1c·mk ncdrnstninµs- llch rustningskontwllfiirhandlinµar. tllnk
dnck ha betytt mes\ for att ut forma institntL'h n~rbamhchprofil och
internatiundla mil och ;•mecndc. !ledan !irshokcns sthcndL· titel. ··world
Armaments and Disarmamcnr· angL·r vad som allts.:dan inil'dningsskedL·t
kommit att bli SIPRl:s helt clnminerando: arhl'tsuppgift: att wlc'nskapligt
insamla llch sakligt och objl'ktivt presentera fakta och ntvccklingstendL'Ibcr
pii den piigiiende gl<>bala kapprustningens lliika aktul'lla fronter och
d:irigenom bygga upp ett faktaunderlag för nedrustningsforhancllarc och
opinionsbildare. SIPRl:s ;irshok. liksom andra stiirrL' publikationer. distribueras f. ö. sedan liinge kostnadsfritt till en stor mottagarkrets av pnsnnl'r
och organisationer med anknytning till det inkrnationella n.:drustningsarhetet. Dt·nna satsning har sjiilvfallet haft St<)f hetvcklso: fiir att g.: SIPRl:s
d<1ta~.amlingar

och analyser en auktoritativ sUillning.

SIPRl:s im;h{lk, numera en imposant volym som p;i lllll-tals faktaspiickadc·
sidor dokumc·ntL'rar aktuella tendenser p{1 rustningarnas. vapenhandclns och
nedrustningsfiirhandlingarnas omr?H..len. har blivit flaggskeppet kring vilkL't
mycket av institutets \·crksamhet krctsar. Utiiver ;irsb11ken har SI PR!: s
publikationsverksamhet avsatt ett numera betydande antal separata volyml'r
vilka behandlar s~1dana fr!1gor som t. ex. inhumana vapen, miljlikrigfiiring.
kiirnvapcnspridning och kappru:;tningl'n i yttrl' rymden. förutom de etahll'rade omri1dena vapcnhandcl och CBW.
Det är naturligt att SIPRI:s inriktning p;\ ncdru~tnings- och rustningskontrnllfr:lgorna har fatt till följd att institutets forskningsverksamhct i h~ig grad
kommit att relateras till det p;1g{1emk internationella fiirhandlingsarhetet
inom detta omri\de. S{1\unda har besluten om specifika Sil'Rl-prnjekt till en
del best;imts a\' vilka siirskilcb iimncn snm vid nlika tillfiillcn sti1tt p;1
dagordningen i multilaterala och bilaterala förhandlingsfora. Inte minq
hiirigenom har SIPRI kommit att bli nilgot av en aktiir i det int.:rnationella
spelet om nedrustningen, en aktör som genom p;'1passlig publikationsverksamhet, genom att arrangera symposier om centrala och aktuella iimnt'n och
allt oftare genom att fysiskt närvara vid diverse' konferenser, viicker
internationell respekt som varnare och piidrivare. Rollen som ohernende
internationell aktör i nedrustningens tjiil1st har kommit att skiirpa de krav

Prop. 1979/80: IO<i
,,)111 fri111 biirja11 st:illts pi1 Sll'RI att pnlllunTa lakt;1 "L·h anahser \'ars
(lp:irtisld1l'l \ld1 hiig;1\L'IL'llskapliga11i\it inle ,.;kall k111111;i ifr;igasiilLts 1;1rL· ,jg
11i1 polifr.;k:1 clkr \'L'll'nskapliga grundn.
De 11ppcnh;1ra f1irdcl;1rna llll'll 1.kn <t11111da bcskri111a t1l\'L'L'klingL·11 ;11·
Sll'RJ:s 1·L·rksamhet -- dL·n tiimligL·n unika miijli.ghL'tt·n att s11cl;1 t'n k(lnkrL't
lll'il ak ti\ n >Il i <k internat illncl la 11cdrust ni nµ..;st rii1amk11a' t jiinst - k;111 sii)!aS
ha mc·dfiirt \is.;a 11;1ckdclar. Dt•t finns en viss risk att SIPRI ,.;kulk kunna
111\t·ckL1s till 11:1g(lt av l'lt 11trL·d11i11gsi11stit11t stvrt av F'\-ii11,ke111iil lll'h
F'.\1-hiinsvll. 0111 dc·1111a ri,.;k. s1H11 skulk hidra till att red11cera den
n·t.:nskapliga l'm.;kni11g i l'gentliµ lllL'lli11g S(ltll hL·drivs. i1r man d11L·k 111VL'kl'l
lllL'dwlL'n illlllll Sll'Rl. l':lr,.; stvrcbc 1id tkra tilll';ilkn hL'tll11at viktL'll a\· ;1tt
L'll viss hll,.;killnad g1'irs mellan i11't1t11lt't,.; fllrsknin)! lll'h de pagac·1nk
llL'drustnin)!sfiirhandlingarna i Nc·11 Y1>rk <il'i1 ( IL·ni:\'l'.
Vidare h;1r den \'alda inriktningen f;itt till fiiljd att man a\sti1tt fr:111 att
rL·aliscr;1 ;mdra. i prnpPsition 1)ch st;1dgar mn din mimlrt· uttryt·kligL'll
angivna. 11ppgifll'r s;1som dl'! <)\'an 0111nii111nda 11iir;1 samarhL·tct 111nl dL'll
aL1tk111iska freds- L)L'il kll111'1iktforsk11i11gL'n i Svnige lleh ii\Tiga '\mdcn ol'i1
den fiirutsc·dda sULTessiva hredd11inge11 ;1\· fllrsk11i11gwL·rksa111hl'1L'll till
omri.1dcn och fri1gcst:illningar som i tiirsta hand lii111par sig fiir en samhiillsclkr hetce11devL·tcnsk;1pligt inriktad analvs. ( S(llll umlant;1!:! fr;in den rcgcl11
kan dock nii1111us h11kc11 ''Slluthl'l'll Africa. The· Esc:datio11 !lf a Conflict").
Genl'l'l'ilt kan siigas att SIPRl:s forskning c·ndast i litL'll utstriickning g:itt ut
pit att liin111a bidrag till kausanalys (ICh tenrihildning i1w111 studieomritlkt.
l\fon har v:dt att snarare dnkumt·ntl'ra och heskri1 a dL·n p:1gikmk
kappru'1ningt:·n i siffror nch andra k1rddata iin siika fiirklara bpprust11ingsfenomene11 utifri1n t. ex. L'lt siikcrhetsp(llitiskt perspektiv.
:Vkd hiinsrn till ovan refernade kriterier fiir SJPRJ:s f!lrskningsinriktning
L>Ch den L·rfart'nhl'l sum l'ftl'l' hand vunnits har. som redan framhallits. dl'tta
val visat sig vara klokt. Det finns dock i nul:igL't sbl att tro att Sll'Rl inliir den
niirmask framtidL'll skulle vinna p;I just en s:.idan hrL·ddning :1v for..,kning ... verksamheten Slllll ursprungligen avsags. Respekt fiir institull'ts saklighl'l
1ich objektivitet har redan uppn;itts i hiiggrad. I dL·n miin Sil'RI k(lmmer att
finna tiden mogen fiir en breddning a\ vcrksamhl'lcn i11 pii omradL·n S<llll
m;ihiinda framst;ir som mer tL'<irctiskt och ii\l'll politiskt k1H1tro\·nsil'ila
torde dett;1 v;1r;1 L'll shir. for att inte S:iga unik. tillgi1nµ.

3.3 f(Jrsk11i11gs1·aksa111hcte11s .fim11cr
Den ut,·eckling vad giilkr forsknings\'l'rksamhl'tt'ns inneh[tllsliga karaktiir
som ovan beskrivits har av naturliga sk:il s;1tt sin priigl'i p;"i formerna fiir
verksamhL'll'n. En bidragande faktor har ncks:i ,·arit de svarighl'ln som
SIPRI haft att till sin medarbetarstab kontinuerligt rekrvtna de hi.igt
k va Ii fiCL'rade forska rt• (' 'pnift•sson: r") som u rspru ngl igen avs:igs bi st :'1
institutsdirekti.irt·n i dennes forskningskdande uppgifter. Inriktningen

p~t
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kvantitati\;1 data har \'idare st:dlt iikandc· kra\' p;i att till Sll'RI kll\ta en
jiimfordse\·is st<ll- st;th a\· lorskni11gshitri1da11de pn-.<Hlal. Den i11t..:1i-.i\;1
puhlikati11ns\'LTks;11nhL'!en har s~apat stllr;1 hl'l1<>\' a\· L'n kll111pl'lL'nt rL·d;1ktinnc.:ll personalstvrka.
l'uhlikationsvnksamhl'lL'n. liksllm arrangL·randL·t av svmpllsin pa hiig
nivii. har \arit Sll'R.l:s fr:imsta vc.:rks;11nlll'tslur111. I Lirtill k11111111cr de.: 11lik;1
hidragsllm SIPRl-forskarc.: \'id olika tillfallen kunnat l;imnagc.:nom ;1Ll dl'ita i
alklianda nc•drustnings- och lrL·dsforskningskoniL'rL'llSl'r samt infllrn1c•1-;1 och
stimulera llpini,1ner gl'nom Liredrag 11cl1 artikLir hasc·rade p;1 institutets
s;1111lade f1 irskningsrc.:sultal.
De forskarl' o.;11111 bidr;1git till institutl'ls 11lika projekt har rL·krv\l'r;1h p;i
skilda siitt. hc.:ruendc.: pa institutc·ts k11nkret;1 hehm \'id \'a('IL' tillUllL'. 'l\a
principn fiir rekryteringen har kllmmit att bli v;igkdamk: att rL·krylningL'n
skall vara internatiPnell och halansc.:rad (dvs. liuvuds;1kligen iL·h·-s\L'Ilskar
fran olika politiska nd1 ekonomiska sys km) och att rc.:krvkringc·n skall ske
pit tidshcgriinsad kontraktsbasis for att siikcrst:illa c.:n maximal lkxihilitet.
SI PRl-forskningen har si1kdes 11tfiirts a\' kontraktsanstiillda forskare som
verkat p{1 institutet under en c.:lkr flera t\·ili1rsperioder. av giistfi>rskarc.: slltn
undc.:r kort tid vistats pi1 SIPRI :;amt ;I\ kl111sulter snm fiir SIPRl:s riiknin!!
bedrivit forskning i sitt hemland. Proportionen mellan dessa ;111stiill11ingslnr111cr har över tiden varierat med institutl'ls konkreta hel111\· llL'h konkreta
rekryteringsproblem. Vimkt av att SIPR!-forskningen i hu\'udsak bedrivs
inom institutl't torde dock knappast hc·hiiva s:irskilt undnstryi-;as.
Verksamhetens innl'hiill lwr. :;om niimnts. kommit att s;itta sin pr:igel pa
VL'rksarnhl'tens former som hiirutiiver har p;herkats llcksa ;I\· den allm<inna
karaktiir institull't fält. Snarare iin en fri torskningsinstitution av akadc·misk
typ. diir forskare under egL't am.var bedriver en sjiilvstiindig forskning. har
SIPRI blivit ni\ got av ett Vl'll'nskapligt utredningsinstitut i vilket den enskildl'
forskaren mer anonymt bidrar till ena\ institutl'ls ledning fastst:illd kollektiv
forskningsprnduktiL>n. Det har knmmit all bli SIPRl:s pnlicv att presentna
institutets alla publikationer. iiven sitdana snm forfattah av c.:n end;1 eller
niigra fil forskare. som kollekti\a produkter fiir 'ilket in'1itukt s11m helhl'l dvs. erkannerligen institutl'ts stvrelse och direktiir- har ett kollt:ktivt ansvar.
S;ilunda iir regeln numera att namnet SI PR! anges pi1 en publikations omsla!!.
att styrelsemedlemmarna namnges pi'1 framtri1damk plats p;i c.:11 insida och att
fiirfattaren tillkiinnages i ett

;I\·

direktören skrivet fiirord.

Den uppenbara fördelen ml'd denna form f<'ir \l'l'ksamhetc.:n iir att den
möjliggjort för institutet att uti1t framtriida lllL'd l'lt sanwrdnat och enhetligt
budskap. samtidi!!t som enskilda publikationer och uttalanden ges tyngd av
att synas rl'presl'ntera intL' t'll enskild ftlrskarL·s ut;1n in.,titutets som hl'lhet
uppfattning. 1-Lirigc·nom har Sll'RI fatt miijlighet :1tt spela en rllll i
internationella nL'llru<.lningssammanhang tll'h samlidigt bygga upp ett
fiirtroc.:nde i olika liinder för SIPRI-forskningens stri1van till objektivitet och
kvalitet.
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f\lan kan dl>L'k intt· hllrtSL' ifr;111 <1tt tktu ;1rr;111gc111ang fi1r ,·crb;1mhl't..:n.
trots ii\'('rviigandl' fiinlclar. mastl' -.,kap;1 ,·issa pn1hkm inlllll i11stitull't. Ftt
probll'm h;irvidlag giilll'r dl'n irllL'rrlali<>nl'lla stncisl'n:- r<.:L·lla rrnijlighL'tn all
i dl'n utstr;il'kning -.,om skulk vara i1nsk\';ird L1 dl't yttcrsL1 ansvaret li1r
SIPRl:s puhlikationn. Ett annat pn.>hll'm giillcr i \'ilkcn utstriickning och
under vilka omsUndighL'tcr som institutsdirL·ktiirl'll l'ilcr <1ndr;1 L'll:-kilda
forskare skall ku1111a giir;1 utt;ilande11. i dL·11 111i1n s~1da11a uttala11dL'n ut;it
framst<ir som 1!.iord:1 i hl'la i11stitutets nallln. Y1tcrlig;1rL' l'ft pmblL·m giilln dl'
konfliktn S<>m ibland m;htc upp,ti1 ml'llan L'nskilda fon.karL'S perstinliga
ambitioner och kolkktivitl'tsprincipen. I detta :-enarl' inrvm'> ocks:i L'tt
rekryteringsprohkm: t'n f'orskarl' som Sll'Rl iinskar rL·knll'ra kan tiinkas
avbiija ml'll hansyn till att en jiimfiirelsevi-, anonym tjii11stgiiri11g pa Sll'RI
skulle vara otillriickligt karriiirbefriimjande.
Cienerellt torde giilla att de problem som dL'n ritdandl' arhctsordningL'll kan
gt: upphov till · nch unekligt:n har givit upplH1\· till undn ;i rens lopp ... sriiller
kra,· p:°t got! omdiimL' och L'll n:ira samarbete mellan institutsk·dningen och
forskarpnsonall'n. I den mim Sl_>m den kollekti\·a arhl'tsforn1t'n i sista hand
bast: ras p:·i ett viilutwcklat samarbete. sn;1rare iin L'nsidig styrning. turdc
ovanniimnda prnbll'm inte kunna utvL·ckla sig till L'n siidan magnitud att de
överviigande fiirdelarn;1 med den kl>lkktiva arbetsformen ifr:1gasiitts.
De fr;lgor som hi1r har beriirts giilkr inre fiirhallandt•n ph SIPRI som
niirmast torde bi'ira regkrna i en inll'rn arbetsordning. Hittills g;illande
interna arhL'tsrt•gkr iir. enligt vad utredningen erfarit. hir niinaramk
flirem{il for fiirhandling;u- inom institutet. Det ligger. Sl)lll nedan skall
understrykas, utanfiir dt:nna utrt:dnings uppdrag att :I\ ge fiirslag g~illande
dessa intt:rna fri1gor. detta a\· S<i\·iil principil'ila S!llll praktiska sbl. ii\'L'll 0111
de fiip;Jag till organisationsfiiriindringar som i ett senare a\·snitt skall
framliiggas tonlc kunna )!L' \'iss ledning h;in·idlag.

3...1 SI PR/:s roll och h!'tvdels!'

I en till\'aro kiinnctccknad a\' en alltmn hotande kapprustning sum hela
tiden synes ligga tkra steg före alla fiirsiik som iincb görs for att hejda och
v:inda den. iir det l;itt att med pösimism se pt1 möjlighctl'rna fiir t'lt
forskningsinstitut att spela en wll i nedrustningens tjiinst. Pessimismen 111i1
vara förstaelig och i hög grad bcriittigad - den hiir dock inll' i\verdri\'as. De
miinga svi1righeter som lagt hinder i viigen fiir de internatillnella nedrustningsstrii\'andena hittills gör endast ncdrustningsarbetet desto mn an):!eliiget
och nöd\'iindigt. I a\'saknad a\· alll'rnativ till nedrustning innL·hi1r \'arjL'
bakslag för nL'llrustningsst1iivandena att bcho\'et av nya anstriin):!ningar hlir
desto större. Sll'Rl:s forskning-,- nch puhlikationwcrksamhL't bidrar till att
offentliggöra den kapprustning - och den vapen handel - som faktiskt pag:'ir
och att i viss mi\n föregripa tiinkbara. framtida rustningsspiralcr. linder
utövande av denna iivl'rvakningsuppgift begagnar sig institutet dnck inll' av
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hL·mli)!a k:illllr - all Sll'Rl:s f11r,;k11i11g h<isL·ra' pi1 i>pJ>l't 111atcri;d. :\tt l'll
n"g.L'.rann insamling och ,.;akkunni)! analys ;I\· <>J1J'L'll. till)!allglig informati\ln
ii11d;1 L111 gc t'n tillriiL·kligt insiktsfull bild ;I\· dL:n pi1g;ic1Hk kapJ>rust11i11gL·n {ir
L'll 1iktig L'l'L1rcnhL'l ;I\· Sll'RJ:, hi1tills1arandL' arhL'll'. HiirigL'lllllll har Sll'RI
kunnat hjiilp;1 till ;111 ii111111;1 ut Lkll infllr111atill11sas-,1·111ctri '"111 J;inµ.t: funnits
lllL'iia11 kapprust11i11gl'll'- och lll'drust11i11)!L'll' µ.l(llJ<tla kr;iltn. Att Sil'Rl:s
;1rhL'tL' da lll'h di1 viickt 1is">t 111iss11iijL· pi1 L'll dcl hall iir '><tkdL·,.; fullt naturligt
tll'h fiiljdriJ..tigt.
SI l'RI iir L'll 111iiksplats fr>r fllr>karL' frj11 iist 1>ch 1·;j-,t. nord och -,yd. och
tnrdL· i dL·n l')!L'Jp,kapL'll sakna q'.c11tligt nll>tstyL·kL·. S11m mi1ll'splat:; i11ry111111L'I'
institull't ;1rhl'tandl' f\lrskare undl'r olika a11stiill11ing-,fnrmcr 0L'i1 -tidn.
lik>rnn ett stort antal w111posiL·1kltagarL' sa111t L'll stiindigt iikamk hl'-..ik-,striim. :\rhctssprakl't iir l'llgL·lska oL·h 1kt )!l'lllL'll'>amma '>yill't mL·d 1·nbamhl'IL'll i1r att siitta kumkap-;i11strumc11t i hiindcrna p;i dem som i olika
sam111a11ha11g lll'h n>lkr vnkar fiir fred och llL'drustning.
Dl't iir 1111111cra liitt att angL: l'XL'mpcl p;i uttryL·k filr intcrnati11nl'll
uppskattning a\' den rllll Sll'RI innl'har orh dl'! arhL·te S<llll institutl't utfiir.
[kl scn;1slL' t'XL'mpkt hiirpa iir tkt pris spm institutet nyligen tiliLklades a1
dct franska "fn,titut 1k Scienee Lk la Paix" i Strasbourg. Vidarc kan ni!mnas
SIPRI :s uppmiirksa111madL· framtriidande infiir JLJ7X ;·1rs cxtra fN-mi.ite nm
m:drustning. S:1snm c11 ;I\· l'lt fatal siirskilt inbjudna icke-statliga 1>rga11isatill11n.
Sll'RI :s karaktiir a1· ickL·-statlig org;1nisatio11 - om ;111. 1·ilkt't niirnwrc skall
Jiskutcr;1s i 11iirmast fiil ja11de avsnitt. p{1 olika siitt kn11tL'n till 1·iirdl;111Lkt
Sn·rige · stiilkr nat11rligt1·is institutcts ledning infiir -,tiindiga an·i1gnings- orh
troviirdighetsprobkm. Fn kl\lk ledning har undcr ;i ren fiin·isso krii1 h fiir att.
genom en halanSL'rad fnrskarrckrvll'ring nch en ">triingt ohjt'kti1 forsk11i11gsprnduk ti1 in. liisa dl'ssa prnhll'm.

4 SIPRI:s karaktär och ställning i ljuset av den n.ya arbetsrättsliga
lagstiftningen
·I. I S!l'Nl:s kamktiir och stii/lning

I%11 {1rs proposition fastst:ilb de grundliiggandc principerna fiir SI PR I :s
karaktiir orh stiillning. Depart1:rnentschden framh;illl'r d:ir att .. Den
bngl'ariga frcdspL·rimkn S\'crig-: upplel't och vi1r str:ivan att fiira en
kons!O'kl'!O'nt nl'utralitets-llrh frcdspolitik giirdct naturligt att vi siikt:r bidraga
till hdysningl'n av prnhkmcn hur internationella konfliktcr upp~t{1r. hur dc
skall kunna undgiis och hur de skall kunna hil:igg;1s pii fredlig viig ... Detta
sn·nska bidrag skulle göras genom uppriittandet av l'tt institut i Sverige ml'd
intnnationcll karakt:ir. Dcn intnnationella karaktiiren skulle tillfiirsiikras
gl'nom intcrnationell rL·kryll'ring

dl'

s<"1viil k·dning som forskarL'. rl'prcsenll'-

rande olika politiska och l'knnnmiska sysll'm. Det framhiills att .. ett s;irskilt
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institut ml'll inlt'rnationcll kar;1kt:ir 'kani ha stiirrL' 111iijlighL·tn ;in andra
forskningsinstitutioncr att allsidigt h<:i\'s;1 \iss;1 prnhk-111 <lL'h \inna gl'11,ir fiir
\'llll!la lol";k11ingsresult:1t ...
I pmpllsiti"nen ulllkrstniks \·idarL' att ,·illkor h<ir skapas hL·tr:iffandL·
institutL'h sLillning och tirganisation s;1 ;1tt "forskni11gen> intnn:1tiPnclla l1Ch
strii11gt nhjektiva karaktiir L'j skall kunna ifagasiittas.. '.\agon p;i\·L·rkan

fr:111 S\'c'nska statliga myndighetl'r pi1 innd1idkt i institukts forskning ..
/h,ndl'i ... t'j fiirL'kom111a."' Salund<1 hesllits <1tt institutet skulle gL'S L'n
sjiil\·stiindig stiillning i fPrm a\· en ohL·rnemk stiftl'ISL'. till \ars ,·erksamhct
den svenska staten ti11'kjuter rinclsckapital. "Vittg:1L'nLk hefogL'llheter"
ans:1gs hiira ges till institut.:ts ledning och JlL'rs,inal att hL'sluta om
\'erbamhetcns inriktning. och en "betydande tkxihilitL't°. fiiruts:iµs komma
att priigla institutds uppgiftn. orµanisation och pt·rsonalupp<ittning. "Det
blir en upp)!ift fiir institutets IL'dninµ att mPt hakµrunden av dL· hL·slut snm
fattas •:i111 studiqHojekt och de rl'kryteringsfiirhi1llande11 so111 kan fiircligga
hL·stiimma hur fnrskarstahcn skall \ara sammansatt. ln"m en given
budgL'tram Pch allrniinna riktlinjer som dras upp hiir vid:1rc miijlighct finnas
till omdisponc·ringar fiir att ni1 st<irsta aktualill't Pch dkkti,·itl'I i fl•rskninµsuppgilkrna ...
I konscb·L·ns hiirmL'd frircslogs att institutets forskare skulle ;1nst:illas pii
kontrakt med individuell liincs:ittning och att hithi.irande fr:lgor skulle
avgiiras a\· instit utcts styrelse.
I institutets stadgar faststiills att s\·cnska regeringL·n utser styrdSL'.
institutsdirektiir tll'h. i inkdningsskc::dc::t. vissa ledamiitn a\· institutets
Vetl'nskapliga rad samt fiirordnar 1-c,·isorcr fiir :irlig riikcnskapsgrafökning.
A \' ovanst:iL·nde principformuleringar framg:lr att Svcriµcs rL'gninµ tll'h
riksdag. siisom ett uttrvck frir Sveriges l;-1ngvariga fredspniod och ~ariivan att
fiira L'll akti\· och kunsekvent ncutralitehpolitik. vt'lat skapa <.lch undcrh:illa
el! frcdsforskningsinstilllt. vars internationella karaktiir man velat tillfiirsiikr;1 genom en intcrnatio11L"il rekrvterin,l! av si1viil ledning som personal och vars
oherol'nde gentemot svenska staten man velat µaranlt'ra genom att ge· den
intcrnationl'ilt sammansatta styrelsen vida befogenheter att sj:ilvstiindiµt
fastst:illa fprskninµ,projekt och rekrytera forskare.
!\Ian har sa ledes valt att i111c knyta SI l'RI till ckn sven'ka hiigskolcorganisationen utan föredragit att konstituera institutet som en ,,beroende
stiftelse. Man har vidare:: klart marknat att SIPRI ini!' sk;ill kunna hl'traktas
som ett ut rednings- och forskninµsorgan avsett att fiirse den svenska
regeringen lllL'd matnial och unLkrlag fiir officiell svensk nedrustningspolitik. Samtidiµt har man dock inre siikt uppriitta Sll'RI s11m ett i ollcntligtiittslig ml'ning internationellt institut. frist;iende fri1n svt'nsk jurisdiktitl!l och
med tjiinstcm:in och övriga anst{illda med diplomatisk status och i111111unitet.
lntt'rnationella organisationer i egentlig mcninµ tillkom111er ntirmalt so111
resultat av ett 111ellanstatliµt avtal. till skillnad mPt SIPRI vars tillkomst iir
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n::sult;1td av L'n stats. S\"L'rig.:s. handlandL'.
GL'Illllll att ml'd\'l'lL'l und\'ika lkssa liisningar har man sait:d(•s dt.:rstrit\at
skapandet a\· ett internationellt frL·dsfpr-,kningsinstitut i S\'nigl' S(l!ll gc111Hn
sin l>h.:rul'ndc status. sin intl'rnationclla rl'kry!t'ring PL'h sin strii,·an att inll!ll
styrelsen nch fnrskarpns11nakn ha rL'.prL'sentan\L'T fiir i">;\ "ch ,·a;t. nord lll'11
syd. -;kulle kunna pn1ducna fakta och kunskapn ,·ars ohiL'kti,·itct l>ch
opartiskhet ej skullt: kunna ifr;igasiittas. tvled tillgiing till rn sadan ha-, a,·
fakta och kunskapn skullt: sedan piig:il'ndc nl'drustnings- och rustningskontrollförhandlingar kunna underliittas och paskyndas. En S:1dan tillg;·1ng skulle
vara a\· viirde siirskilt frir smit och medelstora liindn snm i Ltngt mindrL· grad
iin super-och stormaktl'rna hcsitll'r en egen kapacill't att fa fram aktuella lH:h
relevanta data.
Utvecklingen under den tid som förflutit sedan SIPRI hiirjadL' sin
verbamhet. dit pa basis av o\'anniimnda iivnviigandcn. har s<.:tt en uppl'nhar
bekriiftelse pit det fruktbara i denna ursprungliga tanke. -,amtidigt som
tillkomsten av de nva S\'L'nska arhl'tsriittslagarna pa L'tt siitt Sll!ll knappast
kunde förutses 1966 kommit att aktualisera dl'n \'alda knnstruktilln,·ns
karaktiir av kompromiss mdlan ··rcnlldlatk'" lösningar av ovanniirnnt slag.
De nya arbt:tsriit1'Jag;1rna uttrycker en allmiin striivan att med hjiilp av
lagstiftning dels öka de anstiillda miijlighetcr till reellt inflytande över sin
arhl'tssituation (lagen Jll76:5XO om ml'dhestiimmandc i arhl'tslivet. :'v!BL).
dels öka de anstiilldas anstiillningstrvgghct (lagen J<J7-I: 12 lllll anstiillning.;skydd. LAS). Den friiga som diirvid har uppsti1tt fiir SIPRI:s del. och som
friimst föranlett tillkomsten av denna utredning. giiller huruvida (kssa lagar i
praktiken iir förenliga ml'd principl'n om SIPRl:s ohen>l'ndl' stiillning och
internationella karaktiir.
I utredningsdirektiven ges utredningen i upp,!!ift att ··undersiika hur
SIPRl:s karaktär av intl'fnationcllt institut. vilket. siisom avsit!,!S vid dess
inriitwnde. ;itnjutcr ohen>ende i sin forskning och tlexihilitt't att rckrvtera
forskure frim olika geografiska regioner samt olika politiska uch ekonomiska
system. i denna nya situation hiist kan vidmaktldllas". och att ··rnresli't de
föriindringar som behiivs för att underliitta en anpassnin!! till de delvis nya
riittsliga förutsiittningarna. samtidigt som institutets karaktiir bibch;illcs."
Vissa synpunkter som har framförts till utredningen vid hearings kan
sammanfattas s{1som innehiirancle att det delvis nya liigl' som uppst<itt i och
med arhetsriittslagarna. och som kan siigas skiirpa distinktionen mellan
"svenskt" och "icke-svenskt'', gi'1r det svart att uppriitthitlla den ursprungliga
"kompromissen" mellan ovanniimnda renodlade lösningar. varför det
rekommenderats att Sil'RI hör omformas i riktning mot dl'n ena eller den
andra av dessa.
Efter att ha tagit del av och (iverviigt dessa svnpunktcr har utrl'dningl'n
dock funnit att det iir b{ide iinskdrt och i allt viiscntligt rni\jligt att iiven i det
nya Higct och inför framtidl'n bibeh<illa de principer rörande institutets
stiillning och karaktiir som ursprungligen formulcradl's. Ltrcdningen foror-
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dar s:llunda att Sll'Rl ii,·en fort<ittninl!S\·is hiir betraktas llrh f11ngn;1 Slllll l'lt
i sin forsknin.!! helt llhL'flH:ndL· in..;titut. \'ars intn11ati1111L·lla karaktiir
tillfiirsiikras gcnPm en inll'rnationL·ll rekr\'tning a\· kdning llrh fmskarpersonal-samtidigt S(llll instit111L't d1irk ;ir '\;venskt" i den mL·ningL·n ;1tt S\'L'nska
regeringt'll idtcr inhiimtande a\· fiirslag fri111 instanser s11111 fi"irt·slas erh:'11la
formell fiirsl;1gsriitt J utser stnclsekdamiitn. direkt<·;,- och hitr:id;111de
direktiir s;1mt fiirordar rL'\'i'l11·t·r. liks11m i dt·n meningen all instit11tt't siisom
svenskt riithsubjekt orh i SverigL· fiirlagd arhetspl;1ts omfattas a\ hl. a.
svenska arht'tsriittslagar. lfartill kPmmer. som niirmare skall framhi1llas i L'tt
senan~ a\·snitt. att SIPRI iir wenskt i hL'tydelsen finansinat a\· lkn svenska
stall'n (iivt•n om det i instit111l'ts stadgar siigs att ··stiftl'iscn ... liest:ir a\·
mt•ckL som Kungl. l\:taj:t eller a1111a11 arl\'isar ..... ).
UtrnlningL'n har inte funnit att institu!L'ts hittillwarandt' anknvtning till
Sverige i utliindska iig<>n framstiitt S:tsom t'tt pn•hlcm (g;illande troviirdighctrn i Sil'RI :s anspri1k p;1 oberoende) a\' s;idan dignill't att det i'iverskuggar
den pnsiti\·a funktinn snm lknna ankn~·tning har. Med hiheh:tlkn anknvtning
till S\'erige torde vissL·rligen fr;1gor riirande institutets fiirhiillande till
viirlföndct med jiimna mellanrum tas upp till debatt. men det iir samtidigt
uppenbart att institutet maste vara fiir;111krat i en nationell miljö. Fr;m 1lera
hiill har diirvidlag frarnh[illits att SIPRl:s internatinnt·lla renomme stiirb av
dess förankring i den .1T1'11ska nationella milji.in. detta med tanke p{1 si1viil den
svenska neutralitetspolitiken stim Sverigt'S internationellt framtriidandc och
piidrivamk roll p;.1 nt•drustningsPmri1dct liksom i fri.1gnr ri.irande internatiPncll riitt\'isa och utwckling. I Hirtill kommer. som niimnts. att SI PR! inte
tillkommit som ett resultat av ett ml'llanstatligt avtal utan som resultat ;1v L'lt
ensidigt svenskt riksdagshcslut.
Utredningen har si\lunda. med utg[mµspunkt i ovanniinrnda iiVL'f\';igandcn. funnit att tillkomsten av dt·n nya arbei-riittsliga lagstiftningen inte biir
anses fiiranlcda ni1gon nmprii\ ning av tk µrundliiµ,l!ande principerna fiir
Sll'Rl:s stiillning och karakti1r. (Ni1gon s[1dan ompriivning fiirutses f. ii. inte
heller i direktiven). Skalen hiirför iir dl'ls de överviiµande fördelarna mc:d att
bibeh:llla den hittills\"arandc:. och för SIPRI tiimligen unika ... kompromissen .. mellan renodlade: altc:rnativliisninµar. dels att utrt·dningen inte ansn att
tillkomsten och existensen av arht•tsriittslagarna p{1 ni'tg<.lt viisentligt siitt
in\·crkar negativt pil fiirutsiittningarna fiir den hittillsvarande ordningen.
Denna sti1ndpunkt frfm utredningens sida skall i dl'l följande niirmare
motiveras .

.J.2 /.agl'n 0111 11m1ii/111i11gsskydd ( L4.S)
Av arbetsriitblagarna iir det i första hand lagen om anstiillningsskydd
(LASl som kan tiinkas framsti"i. och frtm vissa hi'11l har framstiillts. som ett hot
mot SIPRl:s oberoende stiillning och internationella karaktiir. 1-Uir st:lr
uppenbarligen principen om den ansUilldes trygghet i anstiillnin).!en mot
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11ppfatt11i11gL'll att bihch:'llL111dl't a\' Sll'RI :s karaktiir fiirub:itlL'r lkxibilitl't i
fPrskarrckrykrinµl'n. ViirdL·t a\· :1tt Sll'Rl:s st\TL'isc· )!L'S hdngl'nhl't att lllL'd
utg.img,punkt frim hL·slut 11111 forskni11µs1HnjL·kt :1nsUlla forskarL' fiir ,·iss tid
din for vi>st arhetL' hct1in:1di:s si1rskilt i l'Jhh :1rs pni1wsitio11. Ltn~·dninµL'll
dl'Lir 11ppL1tt11ingL'll att den11:1 flexibilitet i rl'kr\'ll'ringcn iir av avµiirande
hL'IHlclse fiir hihd1i11la1Hkt av Sll'Rl:s karaktiir. dl'tta sil\'iil med tankl' p(1
\'L'rb:1111hell'11s art som med hiins\'n till de knmplikationn som an11:1rs skulle
kunna uppsti1 ,·id rL·krvtcrinµ a,· f11rskare friin \ i..,sa liinLkr.
;\ :t11dra >id:111 har Sll'Rl:s ,·erksamhet numna kommit :1tt i hiig. )!_rad
priiglas av fasta arliga i1taga11den ( friimst ill'shokcn l stHll det tordL· bli s\·:'irt att
fullgiira utan en ,·iss permanens inom forskarpL·rs1makn. Vidare medger
I.AS :1tt parterna )!L'n11111 k,1Ikkti\'avtal kan enas om att av,·ikelse gins fr;in
lagl'n. l khruari 1'!7K sliits L'lt si1dant k(llkkti\'avtal p<1 SIPRI ( .. Avtal om
tidshL•griinsning a,· anstiillning fiir knntraktsanstiillda forskare vid Sli'RI" ). I
dL'tL1 avtal siiµs att knntraktsanstiillning avst'endl' \·iss heµri111sad tid far ske.
llch att sildan anst:illning inte medför filrl'lr:idesriitt till ny :111stiillning.
;\\'talet inneh<iller dock till~iggl'l att lrL' i ett tilliiggsprotokoll namngivna
fnrskan.: skall ahitlla tillsvidan:anstiillnin)!. Det iir utredninµcns mening att
dct i·ivngripande intresset att SIPRl:s karaktiir hiheh:°11les i tillriicklig grad
tillgodoses µenom dL'lta kollektivavtal. N<igot hchm· a,· siirlag.stihning fiir att
undanta SI PRI fr{111 lag.ens tilliimpningsumriidc: torde.: s;\kdes inte.: fiircligga.

Utredningcn har kunnat konstatera att det förcliggn cn brc·d eniµhet inom
SIPRI om att institutcts styrd>e m{1ste kunna korttidsan~tiilla forskare fiir
siirskilda projektuppdrag men att ,·erksamhetcns art numera giir dl'l
rnotivcrat att tre forskarc inndiar tillsvidareanstiillninµ. Kollekti\'avtalets
utfnrrnning iir ncks;i si1dan att dd uttrycklig.en framgi1r att anstiillninµ av
yttcrligarL' forskare.: p{\ tillsvidarebasis ej :ir aktul'll.
Fr;'in styrelsen har dock uttryckt<. farhiigor för att dl'tta kollcktiva\'tal med tankc pi1 miijligheten a\' uppsiigning lriin arhctstagarpartl'ns >ida - kan
komma att utgiira en otillrikklig µaranti fiir SIPRI :s rätt att kontraktanstiilla
forskarc for hcgri111sad tid. D-:t har mcd \'iss oro kunnat framhitllas att
knlkkti\'avtalets hestiindighl't s.1som garanti fiir denna r:itt blir heroendc a\
arhctstaµarsidans µoda vilja.
Ltredningen har emellertid funnit att kollektivavtalet motsvarar rimliga
ansprilk niir dl't giiller att siikerstiilla SIPRI :s riitt och miijlighetcr att
korttidsanstiilla forskare. S:lviil ;l\·talcts innch;ill och utformning som
uppsiigning~tidens

oselhanlig.a liingd. 12 mit11adcr. för ses som uttrvck Fir en

beredskap friin den centrala arhetstagan1rganisationens sida att ta sin del av
ansvard fiir att institutets verksamhet skall kunna fortg.:1 ~om avsett. Gennm
att inµ;i avtakt har organisationen ,·isat att den fiir sin dcl µodtar principen att
SIPRI:s speciella karaktiir motiverar att undantag giirs fran full lagtilliimplig.het. Utredningen har. cftcr kontakter med dcn centrala arbetstagarurganisationen ( Statstjiinstemannafiirbundet). inte funnit att n;'1gon

~indring
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denna grundhggande inst:illning fri1n organisationens sida iir att förviinta.
Mot denna bakgrund anser sig utredningen kunna konstatera att anstiillningsskyddslagens verkningar i SIPRl:s fall inll' iir sadana att styrelsrns
handlingsfrihl'l- nch diirmed Sll'RI :s internationella karaktiir och oherncn-

tk :;t:illning ·- p;·1verkas negativt.

./.3 Lagl'n 0111111ed/)('sfii111111a11dci11r/)(•tsli1·c1 (MLJ/.)
Vad sedan giiller MI3L har utredningen skiil att inledningsvis i1nyo erinra
om att dess din:ktiv varkrn fiirutser miijlighcten

<t\'

en lagiindring eller

rniijligheten av en iindring i fr{1ga om instituli.:ts stiillning och karaktiir.
Uppgiften iir i stiilkt att föresli1 s;idana organisatoriska och andra föriindringar som är iignade att skapa större harmoni mellan de hi1da "fasta ..
komponenterna. dvs. ii ena sidan SI PR! :s stiillning och karakliir och

~i

andra

sidan existensen av de nya arhetsriittslagarna - inkl. MBL och den fortsatta
MI3L-processen i form av kollektivavtalsfiirhandlingar syftande till siirskilda
medheslii m mandeavtal.
Vad utredningen. inom ramen för sina direktiv. diirvid kan iistadkomma i
fri1ga om MRI. iir för det första att konstatl'ra att- i avsaknad t.v. av särskilt
medhestiimmandeavtal inom SIPRI m. tl s. k. allmänna inriittningar denna lags generella bestiimmelser hetriiffande arbetsgivarsidans förhandlings- och informationsskyldigheter m. m. äger full tilliimplighet pii SIPRJ.
För det andra ser utredningen som sin upgift att söka avge ett enkelt
klarliiggande av lagens innebiird för SIPRl:s vidkommande.
Främst skall diirvid understrykas att det ökade inflytande fiir arbetstagarsidan som är MHL:s grundUggandc innebörd och syfte inte kan siigas
innebära en förändring vare sig i fraga om institutets internationella karaktär
eller i fräga om dess oberoende stiillning. Som en viktig best:indsdel i SIPRI :s
internationella karaktiir ingiir ju att iiven personalen - i synnerhet den
forskande men iiven i viss miln den administrativa - är internationellt
rekryterad. och sii torde förbli iiven i framtiden. Sii till vida torde ett iikat
inflytande för personalens del snarast innebära en försttirkning av SI PRI :s
internatiunella karaktär. oavsett det faktum att det siirskilt i den administrativa personalen ocksli finns svenska medborgare.
Vidare

finn~

skiil att understryka att MBL visserligen Miigger arbetsgivar-

sidan ffirhandlings- och informationsskyldigheter. men samtidigt förutsiitter
en riitt för arbetsgivaren att (om inte annat följer av ingi\nget koliektivavtal)
efter fullgjorda MBL-förpliktelser själv fatta de slutliga avgörandena. även
nm parterna inte kunnat enas vid förhandlingarna. Friin arbetsgivarsynpunkt
torde detta f. ö. vara en fördelaktig situation, jämfört med de mer oreglerade
forh{1llanden i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer
som rilder i mellanstatliga internationella organisationer. Nilgon egentlig
inskriinkning i det för SJPRl:s oberoende ställning viktiga förhållandet att
styrelsen och inslitutsledningen skall kunna självstiindigt avgöra viktigare
-' Rikstlagl'11 1979180. I sam/. Nr /IJ(J
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frt1gnr riiranck forsknin_t!sinriktnin_l!en m. m. innt•hiir si1ledC's inte l\1BL. A\·
vikt iir diiremot ;1tt MBL miij\ig_t!iir ;1tt ;1rhl'lsta_l!arsidan-; svnpunkter kan
\·iigas in i styrelsens •>L'h instituts\cdnin_l!cn-; hcsluhumkr\a_l!.
Utredningen utg;ir ifr;in att frirhandlings- och informations-;kyldighctnna
enligt

~v!RI.

intc kommer ;1tt innehiira niigon helaqning for stHds<.:fö och

institutsdirt'ktiin:ns dt·I. hir tkt fiirsta torde ans\'arC't att fullgiira dessa
skyldight'ter viisentligen kun11;1 delegeras till institult'ts bitriidandt' direktiir.
och fiir dl'I andra finns re1bn i nuliiget former fiir och erfart•nhelt'r av
samverkan mellan institutsledning och personalreprest'ntantl'f inom institutet.
Utredningen finner dt'l sii\edes naturli!!t och ofrf1nk11mli!!t att den
arht•tsplatsdemokratiska samhiillsutvt·cklinµen i \'iirdlandet Sverige atcrspeglas inom SIPRI. L!trt'dningen har. som niimnts. ej funnit skiil att dra
slutsatsen att SIPRI :s nuvaranck anknytning till Swrige och det svenska
samhiillet i andra bnder framst;lr som en faktor iignad att minska institult'ts
tro\'iirdighet. Det viisentliga fiirhlir att institutets forsknin!!sohjckti\·itet och
oberoende gentemot svenska offentliga mvndigheter iiger trn\'iirdighet i den
internationella nC'drustnin!!s- och fredsforsknin!!smiljön. A\' betydelse för
uppn{\endet och hibeh!1llanckt :w en siidan trnviirdighct iir att det klargörs siisom hiirmed har skett - att det iir SIPRI :s internationella styrelse och
internationellt rekrytl'rade direktiir som har den avgiirande heslutshefogenheten. Ytterst torde dock SIPRl:s fnrsknin!!sresultat. kvaliteten pi\ och
balansen i strömmen av Sll'Rl-publikationer. komma att avgiira graden av
institutets troviirdighet som kiilla till kunskap och ideer pi1 omd1dt't.
Avgiirande för detta i sin tur torde vara den m{1n i vilken Sll'Rl:s styrelse och
ledning lyckas samarbeta med och rekrytera hi.igt kvalificl'rade forskare friin
si1väl öst och

v~ist

spm nmcl och syd.

5 Institutets organisation
5.1 Allmänt
I anslutning till. och i ljuset av. de synpunkter och fiirsla,l! som i det
föregi\ende avsnittet framlades beträffande SIPRI :s stiillning och karaktiir
mot bakgrund av de nya arhetsriittslagarna skall i dt'tta avsnitt framliiggas
synpunkter och förslag till s{tdana iindringar i institutets or!!anisationsuppbyggnad som enligt utredningens mening iir iignade att underliitta en fortsatt
verksamhet i enlighet med de ·~Il !,!<ing uppdragna riktlinjerna.
Det framst~1r som naturli!,!t att ett forsknin!,!sinstitut med SIPRl:s mycket
speciella karaktiir efter hand vinner erfarcnht·ter vilka kan och hiir ligga till
!,!TUnd för en forutsättningsliis prövning av iindamtilsenligheten i de former i
vilka verksamheten hittills b..:drivits.
Det har för utredningen framstt1tt som en självklar utgi111gspunkt att
drastiska och omfattande fiiriindringar i SI PR I :s organisation ej iir befogade.
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Utr(·dningen har s;ikdes L'j funnit sk;iJ ;1tt fiirL·sli1 i111dri11gar i 1kn
grundliiggandc llr,l!:tnisationsstrukturen ml'd ett riid,l!i,·amk rcfl•11ska11li,i.:r
räd, en beslutande sryrd1c· och L'n i11srir11rsdir<'k riir Slllll \'erkst;illamk chd och
under styrelsen ansvarig för den pag;IL'1Hk forskningsvl'rksamhl'len. l.'.trL·dningens fiirsl;ig avseende dessa organ syftar 11iir111;1sl till L'll precisl'ring ·
ljuset av U itJ"' LTfarenhl'ler - av deras uppgifter och bdngL·nheter. \kr
liingtgiiende iir utredningens fiirslag riirandl' den hitriicla11clc· dircktiir('ll och
ett ji1rsk11rkol/cgi11111. Utredningens synpunk!L'r och försla,g i fij!!a

lllll

forskarkollegil't redovisas i ett siirskilt avsnitt.

5.2 SI Pl?/:.1· 1·crc11skapliga nld
Fredsforsknin,gsut redningen beskrev i sitt betiinkandl' SI PR! :s vctl'nskapliga riicl som ett ri"1d- och ickgivandl' organ vars sammansiittning skulle ge
institutet en bred internationell anknytning. Tanken var att ri1dl't skulk spela
en viktig roll vid planeringen av institutets forskning liksom vid granskningl'n
av publicerade forskningsresultat. R;\dl'ts medkmmar fiirutsiigs ocks[1 kunna
bist;i institutet i samband med rekrytering av flm,karL' och kontakttagandl'
med andra forskningsinstitutioner och relevanta myndighder. Vikkn av att
ddets sammansiittning iitl'rspeglade en liimpligt avviigd balans dl'ls mellan
politiska och ekonomiska systern i viirlden. dels mellan vetenskap nch
praktisk politik, betonades s:irskilt.
Fiir att ri1det skulle kunna spela den roll som avsetts tiinkte sig
fredsforskningsutredningcn vidan: att det bordl' sammantriida en g;'111g per
är. Inledningsvis skulle regeringen utse 213 av ledarniiterna som diirdter
skulle utse övriga medlemmar. Ritdl't sjiilvt skulle utse nva medlemmar niir
vakanser uppstod.
Fredsforskningsutrcdningens fiirslag följdes i allt \'iisentligt i propositionen och de stadgar som senare meddelades. Ri1det har 24 lcdamiiter. vilka
ganska jämnt fördelar sig pi\ kategorierna "wtenskap" och "praktisk (nedrustnings-) politik ... Detta iiterspeglar viil vad som i SI PRI :s stadgar siigs om
att "Till ledamot för utses L'ndast den som har en vetenskaplig kompetens
ellt:r praktisk erfarenhet från arbete med internationella politiska fri1gor. ..
Den spridningsmidsiittning som formulerats i stadgarna ( "Leclamiiterna biira
om möjligt tillhiJra stater inom olika geografiska regioner och med olika
politiska och ekonomiska system") har iivenledes i hiig grad uppni1tts. F. n.
i\tcrfinns i radet ledamöter fr{111 siiviil öst som viist och Tredje viirldcn. iivcn
0111

Europa av förstiieliga skiil kraftigt dominerar med LI ledamiitl'r. Endast

ett fötal r{1dsmedlemmar kommer i nuliigct friln Undl'rna i Tredje viirldcn.
nf1got som kan fortjiina att framgent uppmiirksamrnas med hiinsvn till det
ökande intresset i dessa Hinder för nedrustningsfriigorna.
SI PRI :s vetenskapliga riid har dock l{mgtifrim kommit att spela den aktiva
rädgivancle och granskande roll som ursprungligen tiinktes och som l;'1g till
grund för fredsforskningsutredningcns tanke att rf1det som regl'I borde
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sammantriida en µ<'mg pl'I" ar. I sjiilva vt:rkL'! har till daµs datll endast tvi1
sanunantr;idcn iigt rum. i maj Jl!117 1ich sep!L'mhL'r Jl)7J. A\'L'n om viss
kllntakt. per konTspondens llch p;i annat siitt. fiirckllmmit mellan SIPRI:s
kdning och individuella r<idskdamiitn i Plika rckrytnings- och puhlicningsiircnden har naturligtvis liiljden a\· de1111a l;1g;1 samniantrikksfrekvens /lli\·it
att informalit1nslt1ckt1r uppst;itt si1viil vad giillcr relationer mellan de 24 hiigt
kvalificerade medit'mm;ll'na i

r~idL·t

som vad giillcr relationen mellan radl:'I

Slllll helhet llch SI PRI. Riidct har diin·id haft iikande svi1righctn att i
praktiken kva upp till stadgehestiimmclsen att nya medlemmar i ri1dl'! skall
utst:s ;n riidet sjiilvt.
Utredningen har erfarit att den friimsta orsakL'n till den inaktiva roll som
vl'lenskapliga r;idet i praktiken kommit att spela iir dL' praktiska sv;irighl'lcr
som m;istc hemiistras om det skall vara möjligt att samla 24 högt uppsatta
personer fr;in hela \'iirldcn till l'lt miite i Stockholm. J\,lan har funnit skiil att
ifri1gasiitta om de pr;1ktiska sviirighetcrna och de avsevill'da kostnaderna stiir
i rimlig pniportilln till nyttan för SIPRI av att rt1det samlas.
Utredninµ:cn anser dock att finansiella sviirii;hcter inte hiir fö utgiira ett sa
stort hinder att SIPRI inte skall kunna tillgodogiira sig den resurs som
vetenskapliga ri'1dct avsetts utgiira som idcgivandc och kontaktskapanck
organ. Fiir att riidsmedlemnnr skall kunna fiira SIPRl:s talan i sina
hemliinda och fiirmedla kontakter och information torde det vara av stnr
vikt att ri1det som helhet

samla~;

i Stockholm med viss regelbundenhet. Med

tanke pf1 nvanniimnda praktiska sviirighcter biir i nul:iget en sammantriidl'sfrL·kvens om (minst) en gfmg vart femte iir vara en realistisk inriktning.
Till !!rund fiir utredningens frirslag om en stadgeiindring pi·1 denna punkt·
tilliiggl't att r;'\dl't skall sammantriida "minst en !!iing var femte ;lr" - ligger
st1lcdes tankl'n att räclct biir ha nt1got av den aktiva roll som ursprungligen
avs~tgs.

Utredningen har berett de nuvarande ledamöterna tillfälk att liimna

synpunkter i

fr~1gan.

Med ledning av de l 2 svar som erhölls har utredningen

funnit att detta motsvarar ett iinskcmiil iivcn frt111 lcdamiiterna sjaJ\·;1. I de
skriftliga svaren uttrycktes i flera fall en aktiv beredskap att i iikad grad iigna
"tid och arbete iit studium av institutets forskningsresultat och i1t förberedelser för ddets diskussioner". säsom miilsiittningl'n uttrycktes i fredsforskningsutredningens hetiinkande. Fiir att undcrliitta en aktivnad roll fiir
vetenskapliga riidet bör SIPRLs ledning kunna inll'nsificra den liipandl'
informationen till rt1dsmcdlemmarna utiiver att tillsiinda dessa exemplar av
institutets publikationer.
I liirutöver vill utredningen hirl'slit att vell:nskapliga r;'1det. vars samlade
expertis i bl. a. pcrsonfrtigor mi1sll: betraktas som en stor tillgang. formellt
ges behörighet att liimna förslag rörande utniimningar av nya styrelsemedlemmar och institutsdirektiir. Nedan skall föresbs att iiven

~tyrelsen.

personalorganisationerna och det föreslagna forskarkollegiet pit samma siitt
ges formell stiillning som instans med forslagsrtitt. Detta innebiir att
regcringrn vid utövande av sin utniimningshefogenhet iir skyldig att under
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vis-, -,1ipukrad tid inviinta e\·cntuella f,\p;Jag Iran dessa i11sta11sn. Regeringen
-,kall ii andra sidan inte \·ara hunden av lk angivna filrslagL·n.

Fi!r

\'L'll'llskapliga r;ldets dl'i hiir gi111gen \ara att SI PRI :s stvrd.;emdfiiramk per
k11rrL·sponde11s informerar kdamiiterna om uppsti1dd vakans inom -,tyrel::en
eller p<i direktiirsposten. vardter dt:t

st~ir

kdami!ll'rna fritt att individul'ilt

clkr som grupp. dtcr samriid. inkllmma ll1L'd förslag vilka sL·dan a\
stvn:lsenrdfiiranden vidarebefordras till regeringen. I sadana fall d;i vak:tns
uppst;ir i niira anslutning till l'lt ri1dssa111111a11triide torde fr;igan om riidl'ls
samlade fiirslag vara en sjiilvklar dagmdning-,punkt vid -,ammantriidet.
Diirernllt vill utredningL'll fiirL·slii att Sll'Rl:s styrclSL' i fortsiittningen ges
hdogenheten att utse nya led;1111iitn av vetenskapli!!a ri1det. dt.'lta s\lm L'n
formell anpassning till en ordnin!! som lilnge tilliimpats i praktiken. Att
styrelsen vid sitt \·al av ny kdamot i ri1det foster stort avseL·nde vid e\·entuella
förslag fr;ln de \ivriga ledamiiterna, och t. n. m. aktivt samrader med vissa av
dem. torde vara en sjiilvklarhet. Det biir dock, iiven !llL'd den aktivering av
r;idt'! som friljer utredningens förslag. kunna anses rimligt att styrelsen far
överta befogenheten att utse nva ri1dsmedlc111111ar. Fr{1gor rörande iinskviird
balans i radet - mellan re!!ioner och p11litiskt-ekonomiska system och mellan
kategorierna vetenskapsmiin och internationella politiker - torde mest
kompetent avgiiras av styrelsen.
Om utredningL'rl :imb skulle ge en synpunkt pit samrnansiittningen av ritdet
i detta sammanhan!!. utöver vad som ovan framhölls bl'lriiffande reprl'SL'rltation fran Tredje viirlden. si1 skulle dl'! vara följande. Det iir Uinkbart att
behovet a\· att i r;idl'I ha fiiretriidare fiir diverse internatinnella politiska
institutioner har hiirjat minska i takt med att SIPRI uppni.1tt det rniitt av
internationell förankrin!! som dterstriivades. Detta skulle i si\ fall tala för att
man i fortsiittningen inriktade sig p{1 att i första hand söka rekrvtera
vetenskapsmiin till radet.

5.3 SI l'Rl:s s11·rclse
De formella bcstiimmelser som f. n. gmler för SIPRI:s beslutande organ.
styrelsen. iir följande. För att balansera viirdena bredd/representativitet och
funktionsduglighet har man faststiillt styrelseledamöternas antal till <illa,
inkl. institutsdirektören

s~1som

sjiilvskriven ledamot. Ledamiiterna utses av

regeringen för, som det heter i stadgarna, "högst fem ilr". I stadgarnas 9 ~
definieras styrelsens uppgift och befogenheter: ";\ v styrelsen avgöras
viktigare frågor rörande stiftelsens verksamhet, organisation och ekonomiska förvaltning ... Övriga fr{igor - "iircndcn som icke skall avgiiras av
styrelsen" - delegeras till institutsdirektören.
I enlighet med fredsforskningsutredningens förslag har styrelsen rekryterats internationellt. Det hette i nämnda utredning att "Av praktiska skiil
torde dock flera av ledamöterna hämtas

fr~m

Sverige samt friln nordiska och

andra europeiska liinder''. I praktiken har styrelsen helt och hi\llet kommit
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att h;imta' lr;in Lknn<i liimkrkrds. lkn nu\'arande stvrelsefö lcdamiitcr
kommer fri111 S\'erigL' ( 2 ). England (2). NorgL'. Nederliimkrna. Jug11slavien
11d1

TjeL·kllsluYakien. Onlfi'irandepnsten har allhedan starten in11ch;1f\s av

s\'rnskar: 1%(1-117 t\l\'a \lyrdal. 1%7- 74 Ciunnar
Ldhcrg. ( \LJ7S lians Ulix).

197~~

M~Tdal.

l':JN -7X R\llf

- Karin Söder. En kdanwr har a\' politiska

sk:il inte kunnat delta i styrcbesammantriidena sedan 19711.
lk 1111\·aramle stvrelsdedamiitcrna har under jiimfördsevis lang tid varit
knutna till SJPRI: Ivan M:ilck nch lkrt Ri.iling utniilllndes fiirsta g.:'mgen är
1%(1. Ciunnar \·lyrdal 11ch Leo f\lates 1%7, Robert Ncild 1971 (dirt'ktiir
sedan ;ir I %11 ). Frank Harnahy I lJ7 I. samt Tim Gre\l' I 976 och Karin Söder
llJ7S. Snm rL·gd har tvii styrl'isesammantriiden per ar iigt rum under {irens
lopp. en praxisutvcckling. snlll kan j:illlfiiras med fredsfnrskningsutredningens rekummendatinn
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4-11 sammantriiden per ar. "atminstone i inled-

ningsskedet". Genom sanunantriidenas gkshet har det blivit niidviindigt flir
,tvrelsen att i hiig grad utnyttja den möjlighct som tillhandahiilles i stadgarna
att delq!l'ra heslutsfunktioner till institubdirektören.
Utredningen har i l'tt inledande skede av sitt arhde tagit del av synpunkter
med innebörden sammanfattningsvis att stvrelscn borde kunna spela en mer
aktiv roll iin hittills och att former för en direktkontakt mellan styrelsen och
personakn borde efterstriivas. Diirvid har [1heropats det faktum att styrelsen
genom sin lilga sammantriidesfrekvens saknat inblick i institutets fortlöpande
arbt'tc od1 problem och att ni1gon q~entlig kontakt mellan styrelseledamöter
od1 forskare knappast förekommit.
Utredningen har dock pi1 denna punkt kunnat konstatera att en utveckling
i den cftl'rlysta riktningen faktiskt iigt rum under det senaste i1ret. S;llunda
har styrelsen nyligen heslutat att h;idanefter sammantr:ida tre giingcr iirligen.
och i anslutning till styrclscsammantriiLkna anordnas numera siirskilda
sammantriiden mellan styrelsen och forskarna. uppenharligen till stor
iimsesidig nytta. Med tanke pii dess.: positi,·a foriindringar finner utredningen inte n:\gra skiil att avge nagr<1 s:irskilda förslag. Det tDrde vara tillfyllest att
konstatera att for;indringarn<•. innehiir att en stiirrc iwerensstiirnmelse
uppn{1s ml'd vad

~om

i l 9'16

~tr~

proposition förutsiitts hetriiffandc styrelsens

aktiva roll och samverkan mellan styrelsen och forskarna. Av rent praktiska
skiil kan dock förutses att stj'fl'lsen liven i fortsiittningen kommer att iigna sig
i1t övergripande forskningsfr;igor samt ekonomisk-administrativa fragor i
den miin dessa iir av siirskilt \'iktig karaktiir. medan ansvaret för den löpande
verksamheten överlCtts p;i ifötitutets verksUillande ledning.
för den löpande kontakten mellan SIPRI :s forskare och övrig personal. ;\
ena sidan. och styrelsen [1 den andra iir det av stor vikt att styrelseordföranden har miijlighl'ler att aktivt följa verksamheten inom institutet och vara
tiligiinglig fiir knnt;1kttagande fr;in persnnalens och institutsledningcns sida.
Fiir att kunna spela denna aktiva roll. och samtidigt uppriitthi1lla för institutet
viirddulla kontakter med relevanta organ i den svenska statsförvaltningen.
iir det uppenbarligen till stor hjiilp om styrelseordfiiranckn iir bosatt och
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\·erksam i eller 11iira Sttickholm. lltredningL·n fiirnrdar att rq.!eringe11 ;iVL'n
fortsiittningsvis tar stor hiinsyn till detta \'id utnii11111i11g ;i\ llrdfiirande.
siirskilt som instituhdirektiire11 f;ir foru\S:ittas ii\'en furt,:ittnings\·is vara
utliin11inµ. Lktta SL'nare tonlc \·ar<1 en niidviindig besLLnLbdd i pri11cipc11 ll111
Sll'Rl:s internationella kar;ikt:ir.
Det redan omniimnda for,lagsriittssystem vid utniimningar a1

nya

styrdselcdamiiter tich insti\uhdirektiirt'r som utredningen flirL·sl:ir fiirutS:itter ocks;'t en aktiv roll flir styrelset1rdfi1randens del. Dl'! hiir salcdes. vid
uppstadcl vakans. ankomma pil ordföranden all anmiila vakansen till
regeringen. att diirp;t in\'itera rl'sp. instanser med fiirslagsriitt att inkomma
med fiirslaµ samt att underr:itta rt·gt'ringen t)m inkomna filrslag.
för~lagsriitt

St~Tt'bL·ns

bör sjiildallct omfatta samtliga poster till vilka rL').!L'ringen

utniimner ht'fattningsh;11·are (nedan skall f<'in.:sf;ts att i11·en hi1riid;1mk
direktören inriiknas i drnna kateµori).
Utredningen vill inte utesluta att. i konsekvens med Lk filrslag St)m hiir
framlags. det kan kl.imma att framsta som motiverat att styrdseordfilranden
upphiir l'lt arvode som stiir i proportion till arbl'lsinsa1-.nna.
Fiir alla slags organisationer torde giilla att cl! viilavviigt 111;'1tt av balans
mil<;te cfter~triivas mellan viirdena stabilitet och kontinui!l't. i1 cna sidan. och
ratation och förnvclsc a den andra. Utan det fiirra riskerar man att förlora
mycket av den troviirdighct och rcnommc som byggts upp. I avsaknad av det
senare hotar stagnation och fi.irstt:lning. Vad SIPRl:s styrelse hctriiffar mastc
en avviigning göras mellan viirdl'I av bibch[lilcn kompL'lL'ns och erfarenhet
inom styrelsen och hd1ovet av att viss rotation och förnyelse kommer till
st;ind. nagot som särskilt framhiivs i institutets fjiirde s\;1dgeparagraf':
"Ordföranden och övriga ledamöter utses av Kungl. l\faj:t fiir högst fem
{1r· ·.

Denna stadgeformulering har hittills i praktiken tolkats ,;bom innchiirancle en riitt för regeringen att ge en styrelseledamot. vars ( fcm{trs- l period
utg:11t. förnvat förordnande (för ytterligare en eller t. u. m. flera kmi·irsperioder). En sadan tolkning har sjiilvfallct i sak varit rimlig. G...:nom att avsti\
fdn en sniiv tolkning av stadgebestiimmclscn har man b1.:retts miijliµhct att
för liingre perioder I ill SI l'RI och dess styrelse knyta personer vars kunskaper
och erfarenheter varit till uppenbar nytta för institutet. Behovet av
kontinuitet har i hög µrad kunnat tillgodoses.
Samtidigt har emellertid viss oklarhet kommit att uppstii hetriiffande den
maximala mandattiden för styrelseledamöterna. en oklarhet som mi1stc ses
som en nackdd om utgangspunkt tas i viirdet av rotation och förnyelse. Att
genom en stadgciinclring införa en regel som uttryckligen och otvetydigt
fastsliiller en maximitid för ledamiitcrna har visserliµen dc:n nackdckn att
man friinhiinder sig miijliµheten att i siirskilt angcbgna fall hihl'h;illa en
styrelsekd<1mot för obegränsad tid. Utan en sf1dan regel kvarstar dock
oklarheten.
Utredningen har i denna fr{1ga funnit att en rimlig balans mellan
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kPnti11uitet och fiirnycbc [1stadknmml'S

\llll

en maximal mandattid fl>r

styrcbckdamiitcrna faststiills som dock :ir tillr;il"kligt v:il tilltagen för att
kontim1it<:tsa-,pekten skall tillgndoses. 10 ;ir framst<ir mnt cknna h<1kgrund
som en rimlig och realistisk maximitid. Fiir att pi1 ett otvetydigt siitt Ltstsla
denna gr;ins hiir en ;indring

i~

-I i institutt'ls stadgar giiras enligt liiljande. Till

den hittillsvarande skrivningen "Ordf<:irandcn och iivrig.a lcd;uniiter utses av
Kung.I. \1aj:t fiir hiigst km ;'1r .. biir l;igg.as .. Fiirordnandct kan forWngas en
gang med hiigst km :ir ...
En viktig förutsiittning. för att detta förslag. skall leda till att en
tillfredsstiillamk balans mellan kontinuitet och fiirnyelse uppn:h iir sj;ilvfallct att förnyelsen innm styrelsen sker successivt. sa att vid l'lt gi\·ct tillUillc
balans r:1der i styrelsen mellan gammalt och nytt. mellan erfarenhet och nya
ideer. Som indirekt framgick a\' nvanstaende beskrivning av lkn nuvarande
slyrelst'upp:;iittningen saknas emellertid f. n. fiirutsiittningar for en si1dan
balans. d:1 mandaltiden för majoriteten

<I\'

de nuvarande styrelsekdamiitcr-

na utµiir inom en sn:iv tidsrymd kring 1981-82. Den omedelbara verkan av
utredningens förslag skulle i detta l;ige bli en alltför snabb och omfattande
omsiittning. en nackdel fri·m konlinuitetssynpunkt. Överg.[mgsbl·stiimmelsl·r
torde diirför erfordras. Utreuningen vill i det sammanhanµet allmiint pl'ka pi1
den miijliµhet som regeringen har att t. ex. fastslii att mandattid som har liipt
ut före ikrafttriidandet av den nya* 4 inte skall beaktas vid tilliimpningen av
denna.

5.4 lnstitlllsdirektörrn
Det kan vara av intresse att hiir inledningsvis erinra om det

portr~itt

av

institutsdirektören som tecknades av fredsforskningsutredningen: "Fnrdringarna pi'1 institutsdirektören. som blir en centralgestalt i institutet. miislt'
st~lllas

högt. Förutom en egen hög vetenskaplig kompetens och integritet. hCir

denna person vara internationellt k:ind och ha goda internationella
kontakter. De rent administrativa uppgifterna hör för institutsdirektiircn.
som förutses iigna sig iiven i\t egen forskning. reduceras till ett minimum
(genom inrättande av tjiinst som direktörsassistent underställd institutsdirektiircn ). Institutsdirektiiren ~.kall med hist<lnd av direktiirsassistenten
svara för organisering och uppbyggnad av institutet. rekrytering av forskare,
planering av studiearbetet. kontakter med och rapportering till de styrande
organen. förbindelser med internationella organisationer och andra fredsoch konfliktforskningsinstitutioner. finansiella arrangemang för in~titutets
verksamhet. m. m . . . . Niira samarbete vid studieplanering och forskarrekrytering förutses också med forskarkollegiet. ..
lnstitut~direktiirens

befogenheter formulerades främst som befogenheter

vilka den i viktigare friigor beslutande styrelsen delegerat till dircktiiren.
Sälunda heter det i fredsforskningsutredningens betänkande att styrelsen
"har en allmiin befogenhet att i den utstriiekning som befinnes tjiinlig
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dekgera -,in hcslutandcriill till institutsdircktiirc·11. ·· I -;t;1dgarna hctn det att
"iircndc S<\111 icke skall a\'giir;1s ;1\' stnclsc11. :l\giirL·s ;1\· in-,tituhdirL·ktiiren.
Institut>;dircktiirL·n. >;1ll11 enligt i11-,titutch ,udg;ir "111:-.c'' a\ Kungl. \laj:t
fiir högst km i1r". tiinktcs -.:·1kd.:s al:igga-, ett hctyda11dc· ans\ar fin den
p;'1g;lcndc fnr-.knings\'crksamhctcn. fi.ir projcktpl;1nningcn llCh lilr hlrskarrckrytcringcn. iivcn um han i s.idana fri1gor fiiruhags niira sam:1rhl'la llll'd ett
fllrskark\lllegium. GL~n\lm inriittandet ;1\ L'n t,iiin-.t Slllll dirL·ktiirsas-,istcnt
(scnarL' hcniimnd bitriidande dirdtiir) fiirutsa!!' ;i andr;1 sidan dirdtiirrns
rent administrativa uppgifll'r kunna reducera-, till ett minimum. S\lm sk;ill
framgii i detta och >;c11;1rc a\'snill liggL'f dessa urspru11glig;1 fnrm11kri11µar i
hiig grad till grund fiir utrL·dningcn>; synpunktL~r och f<irsL1g ri.lrandc
institutsdircktiiren. hitriidandc dircktiircn \lCh forsk:1rk\llk·µium - 11ch
relati\lnen ml'ilan dessa. Frfarenhl'lt'n fran de giing11a arL·ns \·crksamhl'I
p:1visar niimligL'n L'lt klart hch\lv a\' en hitriidandc dircktiir som reL·llt kan
a\'lasta direktiircns alltmer <.ikande administrativa hiirlhlr \lch av l'lt fllrml'ilt
konstituera! fnrskarkolkgium i vilket samriid i f11rskningsfr:ig\lr kan ske·
mellan direktören och forskarna.
Sil'RI har sedan starten 1%(1 haft tY:I institutsdirektiirer. fiirst ekonlimen
Rohcrt Neild ( 1%6-71) \lch diirdtcr atomfysikern frank Barnaby. B:\da iir
engl'ismiin 1Jch b;'ida har i kraft a\· sin personliga kompetens och sin
framtriidandc stiillning som institutsdirektiir spelat en dllmincrande roll \'id
utformningen av SIPRI:s profil under ca l~ framg:ingsrika ar.
Viisentligcn -.amma oklarhL't och a\'viigningsprohkm. Slllll 11van niimndes
hetriiffandc styrl'isekdamiill'rna. giiller for instituhdirekt1:iren. allts;'1 fr{1n\·anl!l a\' en i stadgarna angiven maximitid och hehovt'l a\· att giira en
tillfredss!iillande avviigning mellan Yiirdct av kontinuitet och viirdl't av
flirnvclsc. l\iir dL't giilln institutsdirektiiren tillkllmmn dllck ell antal
komplicerande \lms!iindighett·r. Med tanke pi1 den kdandc roll och dl'! stora
;111s\·ar som enligt m·an tillkommer institutsdirekti>ren i1r det ofriinkomligt att
en nyutniimnd direktiir hchiiver L'n jiimfiirelscvis iitng tid fiir att viixa in i sina
uppgifter. Det faktum att direktörerna hittills varit. och i framtiden torde
förbli. utliinningar vilka hehiivcr tid för att lära sig operera utifr;in svenska
fi>rhiillanden. tillkommer som en fiirstiirkande faktor. ,\ andra sidan giiller
att ju liingre tid en direktör vt:rkar pii SI PRI. desto svi·irarc blir det för honom
att efter tiden pil SIPRI finna en adekvat. alternativ anstiillning. Frilgan om
vilkt:n grad av materiellt ansvar som institutet skall anses kunna och böra ta
för en avg;knde institutsdirektör, som avst{1tt friin karriiirm6jlighl'tt:r i
hemlandet för att iigna kanske ätskilliga av sina biista C1r ;it SI l'RI-arhl'lt:l.
den fr~il!an stiills onekligen pii sin spets.
Man stiills si\Iedes hiir inför flera svåra avviigningsprohlem. Kckryteringsproblemcts vidd har omvittnats for utredningen vid hearings med olika
styrelscledamiiter. En framst{1ende internationellt etablerad vell'nskapsman
skulle siikerligcn utan större svflrigheter kunna rekryteras till direktiirspos-
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;1ntill,l!L'll tiir en kort tid. under \ilken pcrs1lllL'il i fr;1ga kundL' \·ara

tjiinstledig lr;"tn sin 1irdi11ariL' bdatt11i11g. clkr fiir L'll lllyckct Ling tid. dYs. '"111
en permanc11\ hdattnin!!. Men e11 kort tid. dvs. ett din t\'it in. torde som saµ\
vara 11tillriickli):!t fiir att en direk\iir skall hinna viixa in i de centrala uppgifll'r
som erfordras. OL'11 mo\ en pcrmanen\ hdattnin!:! t;tlar beho\'L'\ av rotation
ol'11 förll)'L'isL'.
111.:dvctande 0111 alla dessa praktiska prnhlcm tinnL·r utredningen
iiverv:iptmk sLil tala för att institutsdirektiin:ns mandattid bilr maximL'T<lS
p;i samma siitt och pii basis ;1v samma grum\l;i!!µa11de a\·\·iiµ11ingsrl.'so11e111;1ng
s1>1111ivan framfiirdes bctriiffamk styrl'isL·kdamiitnna. Ln 111axi11>itid om ti•.'
ar för institutsdirc·ktiirl'n - for111alisnat )!enom L'n stadµeii11dring \ ariµL'lhllll
tilliiggsmeningl'n 'Tiin1rdn;1111k! kan fiirbn_L'.as en g;in)! lllL'd l11'igst km ar"
l;salirien;1r den nuYaramk bestiimml'lsen "fiir hiigs\ fem ;ir"' - \\irdl' p<'1 L'tt
rimligt siitt tillgodose si1viil hehovd a\' k1>ntinuitd pa direktiirsposten '><Hll
beho\'L'l a\' viss rotation pi.i lknna inom institutet centrala hdattning.
En formell rq,~el som tidshL').!Tiinsar direktiirshefattninµcn har \v;i fördelar
och en nackdel. DL'l1 ena fiirddi:n iir att man for en garanti fiir att rotation
knmmer all ske. Den andra att ingl'n osiikerhet p~1 denna punkt kan nida: det
biir vara till fiirdcl biide tör stvrl'isen och direkti.iren att 1m·d siikerhl'l vl'ta all
tiof1rsgrtinsen giilll'r. nch kunna planera (och fiirhandla) utifr;in detta.
Nackdekn har redan redovisats: den uppenbara s\'<'trigheten att för
"medelbng" tid rekrytera den erforderliga wtenskapliga toppkraften.
I Lirvidlag torde det ~ivL~n fmt<iti:ningsvis bli en forhandlingsfraga i samband
med anstiillningen. l.'n fr;'1ga om att med hj:ilp av tillriickligt attraktiva
liinl'fiirm;iner k<lmpcnscra den tilltiinkk kandidaten fi.ir de uppenbara
nackdelar i form av komplicerad karriiirvii!l och ute liven pensionsgruml som
SIPRl-tjiinstgöringen mi1ste nH:dfiira. I siikandl'l dter I:implig kandidat
torde regeringen kunna ha st•:ir hj:ilp och nytta av de internati11ndla
kontakter som SIPRI byggt upp under iirens lopp.
Utredningl'n föreslar slutligen att SIPRl:s vl'lenskapliga rad. stvrelse.
forskarkollegium och personalorganistion formellt ges stiillning som organ
med fiirslagsriitt i fr;iga om utniirnnandet av nv institutsdirektiir. lnnL·biirden
i detta förfarande har angetts ovan.

5.5 Biträdande dircktiirrn
Som framg~1tt ovan har utredningen ej funnit skiil att a\',l!L' n;igra förslag till
iindringar i fr[1ga om vetenskapliga r:1dcts. styrelsens uch institutsdirektiirens
grundliiggande stiillning och kompl'tcns. Vad diiremot bitriidande direktiiren
betr:iffar har utredningL~n funnit att vissa fiiriindringar iir erfonll.'rliga för att
skapa en stiirre iiverensstiimmebe mellan de dter hand ökande krav som
kommit all stiillas pa innd1avaren av denna befattning och bitriidamk
direktiirens formella stiillning. Bitriidande direktören har saknat formella
hefogenhetl'r all handliigga iirenden och prnhlcm vilka i praktiken mi1ste
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1i111hiimlcrtas av denne. Slllll ju st;ir i l1ipande kllnt;1kt 111ed institutets
Jk'rsonal. Vidare har regler saknats \'ad µiilln bitr;ida11de dirL·ktiirL·ns roll lll'il
ansvar vid institutsdirektörens fri1nvaru. Bitriid;indc dirl'ktiiren har i
praktiken kommit att för jiimfiirt'lse\·is korta peri1>der rekryteras tr:111 UD.
\-li\jligheten att f(1 bedriva q:en forskning inllm Sll'Rh. sakomriidL· har varit
ett ,·iktigt ll1lltiv tiir de L!D-tjiinstemiin Slllll btit sig rekryteras fiir n;igr;1 iirs
tjiinstgöring pi1 denna befattning. I Likt med de iikandL' administrativ;1
;iliggandena har hitriidande direktiiren dnck i allt mindre utstriiL·kning
kunnat iigna tid i1t forskning. Inte minst har detta varit L'n fliljd av lk iikadL'
kra\· pi1 informatilln till och flirhandlingar lllL'd arhL·tstagarsidan som de nya
arhetsriittslagarna stiilkr.
Denna ut\'L'cklinµ skall stiillas i relation till m ancitnadL· uttalande a\
fredsforskningsutredningen diir det si1gs att "fk rL·nt administrati\a uppgifterna biir tiir institutsdirektören. s1lll1 fiirutses iigna sig iivcn i1t eµcn
forskning, reduceras till ett minimum (gcnnm inriittande a\· tjiinst som
direktörsassistent understiilld institutsdirektiiren )... Det kan f. ii. noteras att
redan den titdiindring - till bitriidande direktör - s1>111 \'ia iivl'fsiittningen till
engelska (assistant din.:ctor) efter hand k1lln att accepteras. uttrycker en
insikt om denna befattnings betydelse.
Pii grundval av vad som vid hearings framförts till utrL·dningen har det
kommit att fr;1mst;'1 som en nödviindig m;lbiittning for utredningen att avµL'
förslag som - utan att rubba den grundliiggandc interna oq:anisationsstrukturen genom att inskriinka institutsdirektiirens iivermdnade bdogenhcter
och <111s,·ar - iir 1ignade att sUirka bitriidande direktiirens stiillning. s:isllm en
anpassning till ri1dande realiteter. Syftl't iir att astadkomma dels just t'n s;idan
avlastning <I\' institutsdirektörcn riirande administrativa fri1gor som fr~ln
hiirjan avsi\gs. dds en plattform fi\r bitriidande direktiiren fr;h1 vilkt·n denne
kan fora reella förhandlingar med pers1>nakn i pcrsonal-administrativ<t
frtigor.
Utredningen fiiresliir. för det första. att beteckningen "hitriidande
dircktiir'" hibeh{ills och formaliseras. Hetcckningen "administrativ direktör". som tidigare föreslagits friin personalorganisationens sida. har den
svagheten att den kan tolkas som en inskriinkning av vederhiirandes
iirendeomr:'1dc och bdogenheter till t•nhart personal-administrativa fr;igor.
Pä ett forskningsinstitut som SIPRI iir det emellertid svi\rt att i praktiken
siirskilja "rena" forskningsfr{1gor fdn "rent .. administrati,·a fri\gor. VidarL'
saknas genom en siidan beteckning ett klart angivande av \'t'm sum i
direktörens fri\nvaro intriider som chef i dennes stiillc. Detta iir en viktig
fr<iga pf1 SIPRL eftersom institutsdirekt<iren ofta befinnn sig pa tjiinsteresa
samtidigt som beslut m;'tstl' fattas i en miingd tirenden och institutets
beredskap fiir att ta emot besökande grupper od1 individn 111[1ste hallas
hög.
Bell'ckningen '"bitriidande direktör" iir mot denna bakgrund bmplig.
eftersom utredningen anser att behovet av en k !art angiven stiillföretriida-
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rdunktiPn hi.ir fvllas av tkn11a p':rson.
Bitr;ida!llk dird;tiirL·n bör sakdcs umkr stvrcbL·n !lrh inslitutsdircktiin:n
;111svara fiir administrali\'a fr;1gor irwm institulL't och diinill intr;ida som
instituhdirL·ktiirL·n-. -.Uillfiiretr;id;1rL· i lkllnL'S fr;11l\·aro. fiir all f<lrlll<.:lll
asladkt1n1111;1 d..:!ta fiircslar ulr..:d11ingc11 fiilj;indc ;imlring i sL1dgarnas 1\1 ~.
andra stycket: ··:-.i;ir institutsdirt'l.;tiirell ;ir fiirhindr;1d att utiiva sin tjiinst
utii\·as lk11 av hitr;idande dirdtiirL'll. sum i iivrigt ul1lkr styrL'is<.:n och
institutsdircktiir..:11 ans\arar liir liipa1Hk administrativa ;irenden. m.:d
llJ'pgift att fiirc·dra sada11a iirL'l~lkll infiir styn:lsL·n. Hitr;idande direktiirL~ll ;ir
sckrctcrarL· \·id styrcbens samm;1ntriidcn.··
Gen<llll all s;iil'dl's lllllniimna hitriidandc dirL·kt1irc11 i stadgarna od1
;i!Jm;int ddinicr;1 hans arhdsuppgifter. )!L'llllfll alt ange <.:n stiillfiirL'lr;idarlunktiun uch en sj:ih·st:indig t'iiredr;1gningsr;i1t inför styrebcn 1l\:h diirtill
formellt kllll'>tituera en roll som sekretnrc vid styrelscsammanlr;idena {en
rull som hitriidande direktiir.:n f. ii. alltid innehaft de facto). ansl'r sig
utredningen ha framlagt förslag som i tillriiL·klig gr;1d tillgodoser kravct p;i en
förstiirkt st:illning för hitr:idande direktiire1h del utan att liir den skull
principen om insitut-.dirckti'1rem i'ivcrnrdnadc· ansvar och hdogenhctn
iindras.
Ett het\'dalllk ansvar kummer i enlighet mcd utredningens fiirslag att avi la
Lkll bitr;idand..:: clir..::ktiir..::n. D..::tta nwtiwrar att d<.:t forts;iltning-,vis biir
ankomma p;\ regeringen -- i st:illl'l för. som hittills. SIPRl:s styrelse -alt utse
dennl' be fat tningsha\·are. Redan i nubgct ligger f. ii. denna tj;inst pa en
liincniv;, ( F 23/F 2:'i) LHir det nmmalt i dL'll S\'cnska statsförvaltningen
ankomml'r p;'1 rc·gl'ring..::n att fatta utniimningsbeslut. Hiirtill kommer dcn
vikt som fri1n pl'rsonalorgani-;atinn-;h~tll av naturliga -,bl tfot<.:s vid denna
hdattning inom institut<.:!. Om rc·gningen iiv..::rtar ansvar<.:! alt uts..::
bdattningshaYar..:: kan en fiirslag;.ri1ttsprncedur. nwtsvarandc d..::n som ll\'an
föreslagits h<.:tr;iffand..:: styreb..::n och institutsdirl'ktiir..::n. tilliimpas. I fr!1ga
om hitriidande direktör..::11 fiire:,Jiir utredningen dock att fiirslagsr;itten
in sk riinks till SI PRI :s styrelse och personahirganisationn.
Hetriiffand..:: rekrvtering av liimplig kandidat till den ansvarsfulla poslL'n
som bitriidandt• direktör pii SIPRI forutsiitter utredning..::n att r..::g..::ringen
v:igled..::s av den sp..::..::idla kombination av eg.:nskap..::r och kvalifikationer som
i enlighet med utredningens t'iirslag biir efll'rstriivas: personal-administrativ
erfarenhet. sarnarbctsfiirmt1ga. ki·innedom om budgl'tfriigor. om d..::n svenska
statsförvaltning.ens arhetssiitt och om aktudl arbetsriittslig lagstiftning.
förtrogenhet med internationella friigor. spri1kkunnighet.
En ;urnan konsekvens av utredningens förslag blir. slutligen. att bitriidande direktiiren fortsiittningsvis ej kan antas komma att bedriva egen forskning
vid institutet. D.:tta har ocks[1 framstiitt som ..::n faktisk konsekvens av
hitriidanch.: direktörens starkt ökade personal-administrativa arbetsbiin.la
under de senaste faen. Hiirorn biir dock ingen tvekan r;ida i samband med
rt'kryt<.:ringen till denna befattning.

Prop. 1979/80: 1116
I k<msekvens med utredningens fiirslag tllnk institulL'ts inlL'rn;1 arhL'lsrq!kr hehiiva umformukras i svik att n:irmare prL·ciscra bitr:idandc dird.ti,rens
uppgiftcr. ans,·;n och hdogenhekr.

6 Forskningssamarhcte och hcslutsordning: forskarkollcgium
Som n:i111ndes u\'an i samband med hehandlingL·n a\' frag<'r riiramk
styrl'lsL·n har utredningen erfarit att iinskem;'il fiireliggcr om formcr fiir
niirmare kontakt och sam;trhcte mellan institutets ledning od1 personal
forskandL· '-tt\'iil som administrati\'. Önskcm;ikn har framtiirts ink minst mot
bakgrund av ek ddadc meningar som under de senastl' ;1ren kommit till
uttryck irlllm institutet hctriil'fande fiircnlighL·ten mellan it L'na sidan Sil'Rl:s
oberoende '>lfillning och intenwtionella kar;1k11ir. a ;indra sid;1n de nya
arhctsriittslagarna. Tv;·1 olika fr;igor har hiirigerwm kommit att s;unmankopplas pit ett s:itt som inte alltid \arit fruktbart: it L'na sidan friigan om
institukts oberoende stjllning och intt:rnationella karakt;ir. it andra sidan
fr:tgan om liimpliga samarbets- och heslutsfmmcr. Arhetsr:ittslagarna har
frim L'n utgimgspunkt tt'lt sig snm in:;trumcnt fiir en hirhiittrad intnndem1ikr;1ti. fr{tn en annan utgiingspunkt framstittt som ett hot mot SIPRl:s
sjiilvstiindiga. internationella status.
!'V1ot bakgrund av dessa fi.irhiillanckn och vad som i iinigt framförts till
utredningen vid hearings vill utrednincn fiiresl;i att ett f(1rskarkollegi11111
formellt konstitueras pii SIPRI. Utri.:dningcn anser att det omvittnade
behovet av former för forskningssamarbete och -samr;id i hiig grad skulle
tillgodoses genom inriittandet av ett si'1dant kollegium. Lktta siirskilt med
tankl' p{1 de speciella omstiindighctcr som kiinnL'tecknar detta institut,
niimligen .fiir d<'I fl'irsla dess karakt:ir av forskningsinstitution. f{'ir del andra
dess inll'rnatinnl'ila rekrytl'ring och fjjr dt'T 1redf1' dl'ss blandade ol'h
varieralllk• personaktmmansiittning.
Viigkdande fiir utrednin!!ens förslag har varit dl't allmiint hallna principresonemang som förs i I 4hh iirs proposition diir det hl. a. siigs att "vittµiiemk
bdo!!enhcll'r hör ges institutets ledning och perstHlal ..... Dl't frarngiir av
propositionstextcn att den stora frihet och de vitt!!~tende hdngenheter som
det vore angeliigl't att ge "institutl'l" viisentliµl'n skulle omfatta sitviil
institutsledning som personal.
Till grund fiir dessa formuleringar i propositionen ligger det förslag om
inriittandc av ett forskarkollegium sllm framlades av fred~Jorskningsutred
ningen. Det heter i utrcdningsbetiinkandet att "Utredningen vill förorda att
ett forskarkolleµium l'tableras inom institutet. Detta hiir hcsta av samtliga
institutets iildre forskare samt rcprescntanlt'r for forskningsassiste11terna.
lnstitutsdirektörcn bör fungera som ordförande.

Kollegiet diskuterar

arbetsproblem av geml'nsamt intresse fiir forskarna och institutsledningen. I
första hand giillcr dessa planeringen av forskningsprogrammen men iivcn
andra fr:'tµor i institutl'ts verksamhet kan behandlas ...
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I betiink;indet siigs ncbi1 att 'Torskarknllq.!it'l iir r;idgi\'andL' till institutsdirL~ktiiren

,·id furskni11gspla11ni11gc11 och i andra problem "' gemensam\

inlrL''Sl'."
Ett fi.irsl;1g

l'l11

t'tt fllrmelll inriittandL· a\ ett fnrskarkolkgium har s;'i!unda

en s(1\id grund i institutets mkundcr. 11ch anknvter 1K·ba til! cn inom
institutet rL·dan i nuliigct fiirL·kommande pmLTdur rncd regl'!bumkt atcrk1H11111anlk h1rskarmiilL'n. l'trcLiningL·n kan fiilj;1ktligen )!L'\10111 ;1bnop;1mk
av urkunderna U-irt'sl;I att dessa frirskarmiitL·n t'ormalisnas.
lnriittandet av forskarkolkgicl hi.>r enli!!t utredningens mening ske genom
införande av en

Il\'

paragraf i stadgarna mt'd lvdclsen:

"I los stiftelsen finns ett h•rskarkulkgium. Ledamii\L'r av detta iir
institutsdircktiiren. hitriidande direktiircn samt stiftl'!sens forskarL' och
forskningsassistenlt'r. lnstitutsdirektiircn eller. i dennes fr;invaro. hitr;idande direktliren iir forskarkolkgit'ts ordförande.
forskarkollegiet bereder iirenden som skall avgöras a\· stvrt'lsL'\1 eller
institutsdircktiiren och Slllll riir planeringL·n och gt'1H1111fiirandct a\· stiftelsens
forskning, samt spridningen av forskningsresultaten."
Siisom framg:1r a,· denna formulering iir det utredningens mL·ning att
fnrskarkolll:giet blir fungera snm t'n sambandscentral för den inom institutet
fortgiiende forskningspn>cessen. fri1n planeringsstadiet t il! utfilrande- och
spridningsstadiet. medan (ivriga fragor inom institutet. personaHirenden.
administrativa iirenden. hudgetfriignr etc. biir omhiindertas i andra former.
Att utredningen cliirfiir förordar att kollegiet en hart omfattar sadan personal
snm direkt bedriver forskning innehiir dock sjiilvfallct inte att inte iivrig
persunal - representanter fiir institutets redaktion. bibliotek. press- och
distrihutionsavdelning m. fl. · skall kunna deltaga i kollL'git'ts sammank!lmstcr i den m<in hdrnndlade sakfrtigor siirskilt mlltiverar detta. Som OL'ksi1
framg;h· iir dL't utredningens mening att forskarkolkµiet formellt hiir
betraktas som r~iclgivande till institutsdirektiiren. samtidiµt som den \'iiglcdande principen biir \ara att direktiiren tar del av kollegiets uppfattning
innan han fattar beslut i forskni11gsrl'iaterade fr;igor. liksom att direktören i
kollegiet redogiir fiir fattade beslut.

(ienom detta fiirfarande

torde

direktören erh<illa ett brett underlag för si1w beslut.
Det resonemang som förts inom utredningen, och som föranlett förslaget
om ett fnrskarkollegium. iir följande.
I ett liige. d[1 SIPRI. efter en inled;1ndl· etablerings- och konsolideringsperiod. lyckats uppnti en respekterad stiillning innm sitt omri1de fiirl'iigger
goda skiil för att institutet skall kunna ta ett viisentligt steg i riktning mot en
aktiverad roll t'iir de anstiillda forskarna. l\kd den allm;inna tviirvetenskaplighL'I som kiinnetecknar disciplinen fredsforskning- iiven i den variant s<1m
har bli,·it SIPRI:s- torde dl'! vara rimligt att specialiseradL' forskare avsiitter
viss tid för att i ett allmänt kollegium ta del av och ge synpunkter p;i
angr;insande iimnen. Varje forskare torde dessutom. vilket utvisas av
erfarenheterna fdn redan föreliggande praxis. ha ett stort intresse av att
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andra iin specialister pi1 L'lt \·isst spccialiinrne hl'!"cds tillfalle all ).!ran'>ka och
ge synpunktl'r pi1 en gi\'L'n synop'>is elkr ett !,!ivl'l utkast. i liisharhL·tcn-, Pch
informationsspridnin!,!ens intresse. I det perspekti\'et torde forskarkollL'!,!iL·t
ha en \'iktig funktion att f\'lla.
Det viktigaste argumentet ~Il' dock hd111vet av t'n L·entral fi\r -,amrad.
samarbete och kPntakt mellan de aktiva forskarna och institutsil'dningt'n.
Utredningen finner dL't naturligt all tiinka sig all det iir i detta kollegium som
plann frir kommande forskningsprojckt tar form och SUL'Cessivt re\·ideras - i
ett samspel med styreben. det iir i delta forum som institutsdirektiiren
informerar om planerade beslut uch planerade resor ;1v ht'lydebe fiir
pi1gi1ende och kommande forskningsverksamhl'l. clL't i1r hiir som manuskript
granskas och ventileras. idecr testas och fprskarrekrytningshehovet diskuteras. Infiir stundande styrelsesammantriicil'n kan direktiir och forskare avge
synpunkter Lll.:h söka uppn;i samst;'immighl'l hctriiffande inneh;ilkt i direktörens presentation a\ p;\gi1ende och planerad vcrksamhet. Likasii c:her
styrdsesammantriidena tillhandah;illcr kolil'giet L'tt naturligt forum fiir
information och planeringsdiskussion.
Sammanfattningsvis torde forskarkollegiet frir forskarnas del kunna
innebiira C1 ena sidan t'tt iikat ansvar att i praktiskt deltagande nmsiitta si1viil
principen om genuin tvärvl'lenskaplighet som principen om kullcktivt
författarskap. i1 andra sidan t•n möjlighet till mer aktivt och meningsfullt
ddtagande i den successiva utformningen av SIPRl:s forskninµsprnfil och
forskni ngspla nc ring.
Utredningen förutser slutligt•n att forskarkolil'gict blir en naturliµ plattform för kontakter mellan forskarna och styrelsen och dess ordförande.
Utredningen har kur1nat konstatera den positiva hetycklsc· för kontakten
mellan styrelsen och forskarna som elen nyligen infiirda ordningen med
sammantriiffamkn mdlan dessa i samband med stvrdsesammantriickna
uppenbarligen haft. Viirdet a\· sadana rcgdhundet [1terkommandL' sammantriiffandcn torde kunna bli ~in större om stvrelsekdamöll'rna diirvid kan ta
dd av ideer. uppslag och förslag som tagit form inom ett forskarkollegium.
Ett fungerande forskarkollegium torde enligt utredningens mening i det
viisentliga tillmötesg<"1 de önskemi1l som framförts i fr<iga om ökad samverkan
ml'llan SI PRI :s il'dning och torskningspt?rsonal. UtrL'dningen finner det iiven
naturligt att man i1H1m forskarkolil'giet fr{m fall till fall kan komma iiverens
om att niirmast heriirda forskare far anwaret att infiir styre ben presentera ett
projektförslag. I normalfallet torde det dock iiven i fortsiittningrn ;111komma
pii direktören att. s;.isom verkstiillande chef. inför styrelsen fiiredra de
prnjektplaner som tagit form under arbetets gt111g inom institutet.
Det biir kunna fiirutsiittas att institutsdirL'ktiiren till o;tyrelsen rapporterar
de förslag och synpunkter som tagit form inom kollegiet. detta iivcn i de fall
d;i skilda meningar (mellan direktiiren och kollegiet som helhet dil'r mell;111
grupper inom kollegiet) kommit till uttryck.
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Utredningen fiin:slar att fnrskarkllllegic·t. ,·id \akansc·r i styrl'isen od1 p;1
direktiirspostcn. gcs fiirsla.L!sriill i den mening lldl fnrm som red11visats i det
fiirq;ae nde.

(i.

I 1)l'l·ig1 0111 sc11111·1·rk1111 och ... 11111nlil
()va11stacnde synpunkt..:r och fiirslag har kll11centrerats kring det föreslag-

na forskarknllegit·ts roll i fllrskni11gspnlcessc·11 pii SIPRI. Det ;ir. som ovan
tramhhlb. utrcdningc11s mening att delta fi>rslag skullc kunna 1>mhiindcrta
det illt'St viisentliga niir det giilkr behovet a\' forskningssamarhcte inom
institutet. Utredningens fiirsl<tg kan ocks<i anst'S komplettera redan föreliggande samvnkansfllrmer inom fllrskningen <ll'h niirliggande fri'tgnr. s;'1som
den liipande knntakten mellan institutets olika projc·ktgrupper och institutsdirektiiren och den siirskilda rekrvteringskommitt0 som iir institu\sdirek\iirL'n behjiilplig med att granska lkn uppcnharligen stora striim av ansiikningar
och forfri1gningar som inkommer till institutl't. Även den speciella informationskommitt0 som L'nligt vad utredningen nfarit hallcr pa att ca form inom
institutet torde kunna fylla en 1iktig funktion.
V;1d slutligen giillcr former fi.ir kontakt och samri1d mellan institutsledning
11ch administrativ PL'rs<.rnal - och mellan institutslcdning och all personal
riirande administrativa friigor - vill utredningen i fiirsta hand allmiint hiinvisa
till de former och förfaringssiitt som anges i giillamh: arbetsriittslagar.

(1.l. lntcm arbc1sord11i11g

Det har. som torde framgi1 av ova11stae11dc förslag. varit utredningens
mitlsiittning att fiireslii si1dana organisatoriska fiiriindrinptr snm. utan att
ii11dra de grundliiggandc principerna fiir SIPRI :s stiillning och verksamhl't. iir
iignade att unclerUtta samarbetet inom institutet och dess fortsatta verksamhet. Inncbiirdcn i förslagen iir ~ammanfattningsvis dels en aktivnad roll fiir
s:°1viil forskarna som styrelsrn och vl'lenskapliga r~1det. dels ett fors(ik till
precisering av kompetens- och arbetsrelationerna mellan grupper och
funktioner inom institutet. Utnlningen har av saviil praktiska som principiella skiil avsti1tt fri111 att avge detaljerade förslag hetriiffande den interna
arbetsordningen inom institutet och de s:irskilda arbetsrL·glcr som f. n. iir
föremitl för förhandlingar mellan institutets ledninµ. och personal.
Utrednincn utg:1r dock ifr;in att ett arbete nu kan ta vid inom institutet för
att i samverkan mc:llan bcriirda partl'r - nch med ledning av utredningens
förslag -

omarbeta arbetsreglerna och utarbeta en detaljerad intl'rn

arbetsordning. inkl. bl. a. arhetssiittct inom det ri1dgivanclc forskarkollcgil't.
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7 Stiftelsens ekonomi
7.1 fi"11w1.1·iai11gsf(11m
G rundprincipo:n för finansio:ringen a\ SI PRI :s \·o:rksamhl'I fastsliis i
institutl'ls stadgars I ~: "Stiftelsen internationella institutet fi.ir freds- och
ko11fliktfnrsk11ing bo:stflr av mo:dl'i. som Kungl. Maj:t elln annan anvisar för
det iindam<il som anges i 2 ~. ·· Denna stadgdmmulering iiterspl'igar vad som
p{I tlenna punkt framhf11ls i I %6 iirs prnpositinn diir tkp;irtcmcntschdo:n
yttrar fiiljandc: "'Som framhidlits redan i direktiven fiir utn.:dningl'll iir dl'! av
stor vikt att forskningens internationella. striingt objektiva inriktning intl'
kan ifriigasiittas. Institutet torde under en si1dan verksamhetsform vara
nförhindrat att söka och mnttaga bidrag till institutl'ls arbctL' tran andra iin
staten samt att förmedla och förvalta bidrag till enskilda forskar.: som iir
knutna till institutets verksamhet.··
Det har emellertid kommit att bli SIPRl:s styrelses policy all avsti·1 friin att
si.ika och mnllaga bidrag friin andra iin svenska staten. varför de ;irliga
statliga anslagen samt en viss mindre inknmst fr~1n hokfiirsiif_ining utgör
instilulcts enda inkomstkiillor. Sblct för detta har varit att man velat
undvika en siilhm bindning till diverse tiinkbara finansieringsbllor som
skulle kunna kompromettera SIPRl:s troviirdighct som ohcroendo: forskningsinstitut. Att beroendet av i1rliga svenska statliga anslag uppenbarligen
inte ansetts inverka menligt p[i institutets oberoende stiillning iir L'n
tillfrcdsst:illande slutsats som kan dras av ovanniimnda förhC1llande.
Den svenska staten bär hiirigcnom ensam ansvaret för att SIPRI ges
tillräckliga resurser för att verksamheten skall kunna fortgt1 och utvecklas
som avsett. Samtidigt giillcr. som tidigare framhMlits, att statsmakterna klart
deklarerat att n[1gon p{1verkan p{1 SIPRh verksamhet frän statliga mvndigheters sida inte fftr förekomma. Den svenska statens ansvar för SIPRl har
hiirigenom k1mm1it att omfatta dels ett ekonomiskt ätagande. dels ett ansvar
att v;irna om institutets oberoende stiillning och internationella karaktiir. Till
bilden hör att institutets riikenskaper årligen granskas av revisorer som
utsetts av regeringen.
I 1966 ärs proposition föreslog departementschcfen att SIPRl skulle
inriittas med hjiilp av ett första anslag om 900 11110 kr. Delvis som ett m{1tt pil
en successiv tillviixt i institutets verksamhet har de ilrliga statli!,!a anslagen
gradvis ökat - senast beslutade anslag (1979/811) uppgick till 7 4311 Ollll kr.
Härutöver har. för särskilda iindamål (t. ex. symposier). extra anslag
medgivits. Stiindigt ökande lönekostnader representerar den största utg.iftspostcn.
Samtidigt som vc:rksamh~ten p[1 SIPRI under [irens lopp har utvidgats har
en stabilisering av verksamhetsinriktningen iigt rum. Ett flertal av de
administrativa tjiinster som s<'tlunda kommit att utgöra permanenta inslag i
verksamheten och pcrso1ialuppsättningen

uppch~1lls

dock fortfarande av

arvodcsanstiilld pcrsonal. En förändring: i detta avseende. inncb;iramlc att
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ett antal a\' dessa tjiinstL·r inriittas sllm extra un.Jinaric tji1nstcr. framstiir i dag
som rimlig.
SI PRI iir en oberoende stiftdse som dock inte fiirfogar i iver l'tt egl't kapital
utan för sin verksamhet iir bnoende av ärliga statliga anslag. vars anviindning
~1rligen

granskas av tv;\ av staten utsedd<1 revis\lrer. Vnksamhetens <1rt iir

samtidigt

s~idan

att i1tagandcna pii utgiftssidan ofta spiinner i\ver

l'll

tidrymd

som iir bo:tydligt liingre iin ett budgetar. I liir iisyftas st1dant sum t. ex.
fiirseningar i friiga om planerad forskarrekrytering elkr försenad manuskverans. Si1dana ofiirutsebara förseningar har ofta inneburit att ett red\lvisat
Civersk(ltt vid ett revisilHlstillfä\le balanserats av ett unckrskutt vid ett annat.
SIPRI iir diirfi.ir fiir sin verksamhet beroende av att ett övL'rskott

fr~in

ett

budgetiir iiverfiirs till niistkommandL' som resL'rvatinnsanslag. Detta har
ocks{1 i praktiken medgivits institull:t. varför det i detta sammanhang iir till
fyllest att understryka vikten av att s<i sker iiven i framtiden.
Huvudsakligen tv{1 medel stt1r till do: svenska statsmakternas förfogande
niir det giiller att fullgöra det finansiella ansvaret för SIPRl:s fortsatta
verksamhet. Det ena utgörs av ordinarie

~irliga

resp. siirskilda anslag ur

statskassan. Det andra bestE1r i möjligheten att medge viss skattebefrielse. I
det följande skall framhällas dels att vissa omstiincligheter rn:h faktorer kan
tala för att SI PRI i framtiden. på kort och p{1 niigot liingre sikt. bör erhtilla
utiikade anslag. ilf'ls att

institutet~.

utländska kontraktsanstiillda forskare hör

kPmma i <°ltnjutande av viss skatl:ehefrielse.

7.2 Skiil för wökadc statliga anslag
En beredvillight'l friln riksdagens sida att genom hiijda anslag tillse att
SIPRI:s verksamhet skall kunna bibehiillas och vidareutvecklas kom till
uttryck under 1978/79 i1rs

riksmöt1~.

Utredningen utgår därför ifri\n att SI PRI

kommer att kunna pi\riikna förstäelse för sitt behov av utökade resurser.
bl. a. för att tillgodose behov av personalförstärkning pi1 vissa nyckelfunktioner inom institutet. En personalförstiirkning kan i vissa fall. siisom t. ex.
bctriiffande institutets redaktion. framstå som niidviindig med hiinsyn till
radande arbetsbelastning. I andra fall kan en förstärkning betraktas som
önskviird med hiinsyn till en eftersträvad utvidgning av verksamheten. Med
detta senare avses i första hand institutets biblioteks- och dokumentationsfunktion. som med en liimplig personalforstiirkning skulle kunna komma till
ökad cxtern resp. intern nytta. till gagn för siwiil forskningcn inom institutet
snm institutets samarbete bl. a. med den p<igaende akademiska fredsforskningen i Sverige och \ivriga Norden.
Ett problem, vars lösning stiiller ytterligare krav pil viss resursför~tiirkning
grnPm statliga anslag. )!iiller vidare vissa kontraktsan~tiillda forskares
situation. Hiirmed åsyrtas de stora praktiska problem som \·issa utliindsk<i.
kontrakhanstiillda forskare har <itt ordna en tillfredsstiillande anstiillning i
hemlandet (eller n{1got annat land) efter tiden på SIPRI. Sv<irigheterna svnes
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iika dels med avsti"111d..:t till hemlandet, dels med anstiillningstiden pi1 Sll'Rl.
De med avstiindd till hemlandet sammanhiingandc svi1righcterna att
anordna alternativ anstiillning skapar givetvis nya incitament för vederbörande forskare att siika ytterligare förliinga Sll'Rl-anstiillningcn. Fiir
institutet som arbetsgivare iir det ii andra sidan angcliiget b{1de att rotationen
inl>I11 forskarstaben fungerar med den önskviirda flexibiliteten och att
forskare friin olika delar av viirlden kan rekryteras. för en tidsperiod som iir
rimlig med utgiingspunkt i gjorda projektt1tagandcn. Det iir s{dedes enligt
utn.:dningens mening angeHigct att SI PRI bereds finansiella möjligheter att
bistii vederbörande forskare i hiir diskuterade avseenden. Detta torde vara
av stor vikt b{1dc för den enskilde forskaren och för institutet. En lösning
skulle kunna vara att forskare, i fall som av institutets styrelse bedöms vara
siirskilt angeHigna. bereds möjlighet att under uppbiirandc av fortsatt lön
frim SIPRI för viss begränsad tid utföra arbetsuppgifter i hemlandet efter
kontraktstidens utg[mg. En betald hemresa for de utliindska forskarna och
deras familjer efter varje tvåärsperiods utgång skulle kunna tjiina samma
angelägna syfte och förordas av utredningen.
I den mån forskningsverksamheten pii SIPRI i framtiden kommer att
breddas till att inkludera även problemområden av t. ex. säkerhetspolitisk
natur samt samhälls- och beteendevetenskapliga angreppssätt torde, slutligen. en viisentlig resursförstärkning komma att erfordras. Den specialinriktning som institutet hittills valt har varit möjlig att fullfölja med en
jämförelsevis liten forskarstab, assisterad av en skicklig kfn av forskningsbiträdandc personal. En fördjupning av analysen och en breddning av
amtitionen kommer dock att på sikt ställa helt andra krav på SIPRI :s egen
forskningskapacitet. såväl kvantitativt (antalet till institutet långsiktigt
knutna forskare) som kvalitativt. Även i ett sådant läge är det dock självfallet
angeläget att ambitionsnivån kan bibehållas hög när det gäller att erbjuda
forskarna all den service de kan behöva för att under kort tid få fram goda
forskningsresultat.

7.3 fi)rslag om viss skattebefrielse för utländska färskare
SIPRI :s verksamhet har sedan länge tyngts av ett rekryteringsprohlem som
bottnar i skattetekniska omständigheter (i sin tur bottnande i det faktum att
SI PRI siisom svenskt rättssubjekt omfattas av svenska skattelagar) och som
gjort det sv[1rt för institutet att realisera vissa målsättningar för verksamheten. Utredningen skall i det följande närmare belysa detta rekryteringsprohlcm och diirpii framlägga ett förslag till lösning. Detta förslag bygger på
resultatet av det arbete som utförts av en särskilt utsedd arbetsgrupp.
Arbetsgruppens promemoria äterfinns som bilaga till detta betänkande.
Det tir tillfredsställande att SIPRI numera tycks ha återvunnit förlorad
terräng p<I forskarrekryteringssidan efter den nedgång under några år som
var en direkt följd av en oklarhet rörande arbetsrättslagarnas (LAS)
tillämplighet. Det mer permanenta rekryteringsproblcmct återstår dock att
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lösa. Problemet hesti'tr. kort ultryckt, i sv;'trigheh:n att till SIPRI n:krytera
hiigt kvalificerade forskare frfo vissa länder. Sviirigheten p:'1Vl'rkar siilctks
uppfyllenSl'n av

tv~1

ursprungligen uppsatta mM i friiga um forskarrekryte-

ringen: att en gagna vissa högt kvalificerade forskare ("'professorer'") och att
forskarrekryteringl·n skall vara balanserad i förh<'illande till skilda politiska
och ekonomiska system.
Fiir att kunna rekrytera en forskare fri'111 ett visst land m{1ste SIPRI kunna
konkurrera med detta land i

fr~1ga

om 1i)111.:- och andra fiirm;mer. SL1m

framgi'ir av arbetsgruppens promemoria har institutet siikt hiivda sig i
konkurrensen med hjiilp av olika typer av tillägg utiiver grumlliinen. Dessa
tilhigg har dock rnligt svem.k skattelag varit beskattningsbara varför
nettolöneeffekten i de flesta fall varit ringa. Tilläggen har haft en begriinsad
betyddse niir det giillt att med hjälp av tillriickligt attraktiva liindörm:1ner
siika rekrytera etablerade forskare. I lärtill hör givetvis l:iggas en annan
aspekt p{1 rekryteringsproblemet: sviirigheten för etablerade forskare att
li.isgiira sig fr[m sin ordinarie befattning för annat iin en mycket begriinsad
period. pit tjänstledighetshasis. Ett längre engagemang pi1 SIPRI kan således
betraktas som ett karriiirmiissigt risktagande som reser krav pi1 ekonomisk
kompensation.
Allmänt kan siigas att rekryteringsproblemet i första hand giiller i
förhällande till länder i vilka anställningsvillkoren för etablerade forskare iir
sadana att SI PRI :s konkurrenskraft framstar som särskilt liten. Bruttolöneförhandlingar torde i s[1dana fall vara tämligen utsiktslösa. Men prohlemct iir
generellt till sin natur och torde erfordra en i princip generell lösnin):! som
inkluderar alla utbndska. kontraktsanställda forskare pf1 SIPRI.
Pi'\ !!rundval av de argument och överviiganden som redovisas i arbetsgruppens promemoria - och i anslutning till dess konkreta förslag - föreslär
utredningen att det ovan skisserade rekrytcringsproblcmet löses genom att
de olika tilliigg som utliindska. kontraktsanställda forskare erhiiller görs
skattefria. Den sakliga motiveringen till detta förslag utgörs av det
redovisadl' rekryteringsproblemets art och grad. Den formella motiveringen
iir att SI PR! :s i hög grad internationella karaktär - och den svenska statens
ansvar att värna om denna - gör det hefogat att institutet pi1 denna punkt blir
föremål för en siirbehandling. Skattebefrielsens innebörd är att de utländska
SIPRl-forskarnas tillägg likstiills med de tillägg som svenska statstjiinstemiin
i utlandstjiinst uppbär. Di.:n konkreta, lagtekniska innebörden i utredningens
förslag blir st1lunda att en ändring görs i 32

*3 mom. kommunalskattelagen.

Ändringen bör besti1 i att det i 3 mom. införs ett nytt tredje stycke
inneh<lllande att vad som siigs i första stycket (om utlandstilliigg. etc. för
statstjänstemiin i utlandstjänst) skall tillämpas även betriiffande motsvarande tillägg som av SIPRI :s styrelse anvisats för utländska. kontraktsanstiillda
forskare. dvs. kontraktsanställd forskare vid SIPRI som iir utliindsk
medborgare och som vid tidpunkten för anställningen inte varit bosatt i
Sverige.
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Som niirmare framg;ir av arbetsgruppens promemoria innL·hiir fiirslaget att
de hittillsvarande formerna av kostnacbersiittnin).!ar hihehalls (tilliigg t'iir
fiirdvrade levnadskostnader. fiirmi1n av fri hustad eller hostadskostnadscr·
siittning samt crsiittning fiir skolavgifter fiir barn 11ch t'rsiittning för
flyttningskmtnadt•r). Vad tbremot tilliiggrns storkk hetriiffar fiirutsiittn
utredningen alt en nmfiirhandling med vcderhiirande forskare kommer till
st imd.
Vidart· ansn utredningen att Slf'Rl:s styrelse. i samr;id med fi•retriidare
fiir hudgctdeparlementel. hör kunna tilliimpa viss individuell variation vid
faststiillandet av storleken pii ti!Ugget fiir fördyrade lcrnadskosrnadcr si1 att
hiinsyn kan tas dels till den rekrytcratk forskarens speciella ekonomiska
situation. cll'ls till institutets egna rekryteringsiinskemiil. Den givna ramen
fiir s;1clana individuella variationer iir dock att de skattdria tilliiggen skall
utgi.ira ersiittning fiir fördyrade levnadskostnader i och med den tillfälliga
SI PRl-anstiillnin).!L'n.
Det m;i. slutligen, förtjiina att siirskilt betonas att förslaget om skattefria
kostnadsersättningar avser utliindska forskare anstiillda p;i tidsbegriinsade
kontrakt och salcdes inte stidana forskare som erhi1llit tillsvidareanstiill·
ning.
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Bilaga I. l/1n·d11i111.!,1'1/S s111dgeii11ilri11gsfiir.1/c1g
S1adg1·c"i111/ri11gsfi"irs/11g
~

I

Stiftelsen lntt:rn;1ti1ll1dla institutet fiir freds- och klinfliktforskning
bes1:1r a\· medel. sum Kungl. Maj:t
t'lkr annan anvisar fiir dt't iindam;il
Sllnl

an_!!L'S i

*

~-

s,
sStiftelsL·n har till iindam;il att i
enlight't med de grunder för bidrag
riksdagen godkiint med anleJning a\"
propositionen l l)(ih:7'1 bedriva vetenskaplig fprskning i konflikt- och
samarbctsfr{1gor av betvdelsl.' för
internationell fred och siikerht't i
syflt' att söka ge bidrag till fiir:,t;ielsen av betingelserna !"lir fredliga
lösningar av mellanstatliga konflikter och för en stabil frl'd.

0
Stiftelsen skall inom sitt verksamhets11mri1de samarbL·ta med myndigheter. organisationer. institutiont'r
och enskilda si1viil i de nnrdiska
liinderna sum i andra liindcr.

H

H
För stiftelsen finnes en styrelst'

Stiftelsen leds av en styrelse som

som hestitr av ordfiiranden och sju

bestiir av en ordföramk. institutsdi-

andra ledamiiter. lnstitutsdirL·kti.\-

rektiiren samt sex andra ledamöter.

rcn iir sjiilvskriven ledamot av stvrcl-

Styrelsen utser inom sig en vict'

sen. Ordföranden och övriga leda-

ordförande. Ordföranden och andra

möter utses av Kungl. Maj:t för

styrelselcdamiitcr iin institutsdirek-

högst fem ~tr. Styrelsen utser innm

törcn förordnas av regeringen för

sig vice ordförande.

hiigst fem ~tr efter förslag av styrelsen. det vetenskapliga radet. forskarkollegict och arbehtagaroq~ani
sationana. Ett s[1dant fiirordnande
kan förliingas en g;'mg med högst fem
;lr.
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St 11elgeii11dri11gs/i"i rs lag

N111·arwull' stadgar
~:'i

Styrelsen har sitt S:i!L' i Stockholm.

*o

~h

I los stiftelsen finnes en institutsdi-

I-los stifteben finns en instituhdi-

rektör och andra tjiinstcmiin i enli,1!-

rektiir. som iir institutet.; chef. och

het med en pnsonalförteckning snm

en biträdandt· direktör. Hos stiftel-

Kungl. Maj:t fastställer. Stiftelsen

sen finns i övrigt personal enligt

iiger anställa forskare och annan

siirskilda föreskrifter eller andra

personal i miin av behov och tillgim,1!

beslut som

p{1 medel.

samt forskare nch annan personal i
m<in

av

regeringen

beho\· och

meddelar
tillgiing p<i

medel.

*7

*7

av
I nstitutsdi re ktören
utses
Kungl. Maj :t för hiigst fem i'1r.

regeringen för hiigst fem iir dter

Annan personal anstiilles av stiftet-

förslag av

sen

skapliga rf1det. forskarknllegiet och

Jnstitutsdirektiiren förordnas av
styrelsen.

det

arbetstagarorganisationerna.

vctenF iir-

ordnandet kan fiirliingas en ,l!iing
med hiigst fem år. Tjiinstcn som
bitriidande direktör tillsiitts av re)!erin)!en efter förslag av styrelsen och
arbetstagaror)!anisationerna. Andra
tjiinster tillsiitts 11ch annan personal
anstiills av stiftelsen.
Anställningsvillkoren för forskar-

Anstiillningsvillkoren för tjiinster-

na bestämmas i kontrakt. Anställ-

na som institutsdirektör och bitrii-

ningsvillkoren för tjänsten som insti-

clande direktör samt för övriga av

tutsdirektör och övriga tjiinstcr som

regeringen inriittade tjiinster fast-

uppförts på personalförteckningen

ställs under medverkan av regering-

fastställas

av

en eller den myndighet som rege-

Kungl. Maj:! eller myndighet som

under

medverkan

ringen bestiimmer. Anställningsvill-

Kungl. Maj :t bestiimmer.

koren för forskarna bestiims i kontrakt.

Forskarna böra rekryteras frim

Forskarna bör rekrvteras frän oli-

olika geografiska regioner samt oli-

ka geografiska rcgionn samt olika

ka politiska och ekonomiska sys-

politiska och ekonomiska system.

tem.
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l-lns stiftelsen finnes som radgi-

Som ri1dgi\'an1k l>rgan till st\Tl'i-

,·andc organ ett \'ctcnskapligt ri1d.

St'll

Raclet hestiir av 2-1 kdamiitn. l.. t'da-

Ri1det het;ir av 2-1 ledamiitn. A,·gar

miitcrna biira om miijligt tillhi.>ra

eller avlider en kdamot utses en

stater inom olika geografiska n:gio-

ledamot av styrelsen.

finns

ett

vetenskapligt

ri1d.
11\'

nn och med olika politiska och
ekonomiska system.
Första g;ingen utses sexton leda-

Ri1clets ledamöter hiir tillhiira st;1-

miiter av Kungl. Maj:t och de iiniga

ter inom olika geografiska rL·giner

fitta ledamiiterna av d..:m Kungl.

och med olika politiska och ck01H>-

Maj:t utsett.

A\g;ir eller avlider

miska system. Till lcdanrnt för utses

ledamot utses nv ledanlllt av iiniga

endast den som har vetl'nskapli!,!

ledamiitl'r. Till ledamot for utsö

kompetens eller praktisk erfarenhet

L'ndast dl'n s11m har \'L'tl'nskaplig

fr;in arbde med internationella fra-

kompetL'llS eller praktisk erfarl'nhl't

gor.

fr~in

arbek med internationella poli-

tiska fri1gor.

Ri1det sammantriider i Stnckhnlm
minst en g{mg vart femte iir.

~ l)

Av styrelsen avgi.iras viktigare fri1gor rörande stiftelsens verksamhet.
organisation och ekonomiska förvaltning.

*10

~IO

Ärende. som icke skall avgöras av

Arenden som inte skall avgöras av

styreben. avgiircs av institutsdirek-

styrelsen av)!_örs av institutsdirt'ktii-

törcn.

ren ensam. Niir institutsdirektiiren

Vid hinder för institutsdirektören

iir förhindrad att utiiva sin tjiinst

fullgöras dennes ttligganden av den

utövas elen a\' hitriidande direktii-

tjiinsteman som institutsdirektiiren

ren. som i Ö\'rigt under styrelsen och

hestiimmcr. om styrelsen ej heslutar

institutsdirektören amvarar for lii-

annat.

pande administrativa iirenden med

Genom arhetsordning eller siir-

uppgift att föredra s[1dana iirenden

skilt beslut kan iiverliimnas åt annan

inför styrelsen. Bitr:idanck direkti.i-

tjiinsteman iin institutsdirektiiren att

ren :ir sekreterare vid styrelsens

avgöra iirendc eller viss grupp av

sammantriitlen.

ärenden spm ej iir av s~1dan heskafknhet att prövningen hör ankomma
pi1 institutsdirektören.

Prop. 1979/80: 106
S1ll<lgcii11'Iri11gsf ii rslag

* lll a
I los

stiftel~L'll

finns i.:tt forskarkul-

lcgium. I .L·damiitn av detta iir institursdircktiircn, hitriidandc dircktiircn samt stiftelsens forskare och
forskningsassistentcr.

1nst it utsdi-

rck tiircn eller, i dennes friinvaro.
hitriidandc direktören iir forskarkollcgil'ls ordfiirande.
Forskark1lllegiet bereder iirenden
som skall avgöras av styrelsen elln
institutsdirektören och som riir planningen och genomförandet av stiftelsens forskning samt spridningen
av forskningsresultaten.
~

11

Styrelsen sammantriidcr pii kallelse av ordföranden, niir denne finner
Himpli~~:t

det

eller niir minst fyra

kdamLiter hegiir det.
Styrelsen iir heslutfiir. niir ordföranden och minst fvra andra ledamöter iiro niin·arandc.
Som stvrelsens beslut giillcr Jen
mening varom de flesta fiirena sig
eller, vid lika rlistdal. den men mg
snm ordföranden hitriider.
~

12
Vid

styrels~·ns

sammantriiJen fö-

res protokoll. Av detta skall framgi1
vilka som varit niirvarandc, styrelsens

beslut

och

de

skiljaktiga

meningar som uttalats. Protokollet
justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot av styrelsen.
~u

Stiftelsen riikenskapsiir löper från
den I juli t. o. m. den 30 juni nästa

ar.
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*14
Fiir varjL' riikenskapsiir <,kall verk<,amhetsheriittelse uppriittas.
~

15

StyrL'ist:ns och instilutsdirektiirens fi.irvaltning samt stiftelsens
riikenskaper skola i1rligen granskas
av t\·;'t r,·visorer. Rl'visorerna utses
av Kungl. Maj:t fiir km riikemkaps<"1r.
~

lh
Revisorerna skola ~1rligen före
utgi·mgen av sepkmher avliimna
rcvisil)nsberiittdse till utrikesdepartementet.

*17
Stiftelsl'n iir undantagl'n fr[1n tillsyn t'nligt lagen av den 24 maj 1929
(nr 116) om tillsyn över stiflebl'r.

S1111/gec'i11dri11g.1jiirs/11g
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Jan Fram:ke
Nils Larsson
Bengt Waahler

Rilaga 2. l'romcmoria 1111g. /lcska1111ing m· cle ku111rak1sa11s1ii/lcla l//hi11clska
.fcirskama 1·id S/PRI
A. Nurnrande förhållanden

Fin-skama.r /ii111·- och a11\'/iil/11i11g1Til/kor
I enlighet med uttalande i propositionen I 'Jh6:7f1 sk..:r ..:n internation..:11
rekrytering av forskarna vid SIPRI. Deras antal uppgi1r f. n. till 11 p..:rsoner.
varav endast 2 frän Sverige. I propositionen fastsl<is att antalet hi·ir uppga till

15-25 pt'rsoner. iiverviigande kvalificerade forskare. lk anstiills pii enskilda
kontrakt som i normalfallet upprättas för tvi\iirsperiodn. Anstiillningsvillkoren fastställs av institutets styrelse. som ju ocks<i iir internationellt
sammansatt. Principen för liines:ittningen iir att forskaren skall erh<llla
samma levnadsstandard under sin tid i Sverige som motsvarande swnska
forskare har. Lönesystemet baseras pa tre element. grundlön. tilliigg fiir
fördyrade levnadskostnader samt ersiittning för hostadskostnader.
Grundlönen baseras pc"1 den statliga F-löneskalan. Liineinplacering sker i
princip på samma nivi'1 som motsvarande forskartjiinst i den svenska
akademiska karriiiren med viss hänsyn till forskarens tidigare erfarrnhet.
Tilliigget för fördyrade levnadskostnader avser att tiicka de merkostnader
som en utliindsk forskare med så kortvarig anstiillning som det hiir iir fri1ga
om mf1stc vidkännas vid sin tjiinstgöring i Sverige. Det utgar sedan SI PRI :s
start med i regel l 0011 kr. per mänad.
SIPRI ersätter i princip hostadskostnadcn helt. Under de första tvf1
anställningsåren har forskarna i regel fri bostad i Wenner-(iren Centt'r.
Skulle kontraktstiden förliingas. mäste forskaren sjiilv hyra bostad på öppna
marknaden. SJPRI bidrar i sädant fall till bostadskostnaden med ett belopp
högst motsvarande hyran för en likviirdig bostad i Wenner-Grcn Center.
Utöver nämnda löneförmtmer utg[1r ersättning för barns skolavgifter samt
för flyttningskostnader till och fri\n Stockholm.

Beskattning av utgåendt' .förmåner
Eftersom forskarens vistelse i Sverige uppgiir till i1tminstone tvii ar. anses
han i beskattningshänseende bosatt hiir vilket mt'dfiir att han beskattas som
obegränsat skattskyldig. dvs. i princip för all inkomst (och fiirmiigenhct l.
oavsett varifrtm den förviirvas. Forskaren behandlas alltså pii samma !>iitt som
andra hiir bosatta personer. Detta innehiir att han iir skyldig att betala skatt
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fiir alla de förmi·1ner som utgiir pi1 grunda\· anstiillningcn vid Sil'RI. Ltiin:r
grundlönen beskattas lorskarL·n diirfiir fiir s.'1viil den fria bostaden resp.
hostadskostnadsersiittningen som tilliigget fiir de fiirdyrade levnadsk\1stnadcrna. Viirdet av host:1dsliirn1ii11en faststiills diirvid efter seth·anliga nurmer
nch tilliigg:et för de fiirdyrade lernadskostnaderna beskattas cft<.:r det avdrag
för siidan;1 kostnader som den skattskvldigc kan vis<1 sig vara heriitligad att
i1tnjuta enligt vanliga skatlcrq,(ler.

Rek rr1cri 11gssi111111i<1111·11
Den utliindske fnrskan:n har i regel ekonnmiska i\lagandcn i olika former i
sitt hemland. exempelvis utgifler for bnst<1d. av!_!if\er fiir pcnsinncring.
undcrh;ill av anhiirig;1 nch nbligatnriska medkmsavgihcr till olika organisationer. Viss;1 av dessa f1tag;1nden kan forskaren med hiinwn till d<:n relativt
korlvariga \'istelsen i Sverige inte avveckla. Utg:ifterna iir vidare av ckn artcn

att avdrag ofta inle kan medges \'id bcskaltningen hiir. rx1 utgifterna s;ilunda
skall tilckas av beskattade medel har man intc kunnat uppriitthi\lla
m{tlsiittning:en att de utliindska forskarna skall ha samma levnadsstandanl
som motsvarande svenska forskare. Dilrtill kommer att lönen ivan oeh miinga
gt111ger levnadsstandardcn iir fi.ir denna grupp i mä1112a Hinder väsentligt högre
iin den svenska. Anstiillningcn vid SIPRI innehiir ofta ett avhrott i
hcmmakarriiiren som icke kompensi.:ras vid hemkomsten efter anstiillningen.
Dessa omstiindighcter sammantaget har medfört svi1righcter att rekrytera
forskare med siidana kvalifikationer som kriivs för att institutct skall kunna
hiilla forskningsverksarnhdcn pi"1 <:n s[1 kvalitativt hög nivi1 som förutsiitts for
att institute\ skall kunna förverkJgg:a sina syften. Detta har siirskilt varit falkt i
fräga om rekrylering ;1v hi.igt kvalificnade forskare fr[111 vissa viistliinder.
Detta har i sin tur oeks{1

försv~\rat

institutets möjligheler att leva upp till

kravet pi1 att uppriitth{tlla en forskningsverksamhct med intcrnationcll
priigel. dvs. med repn:sentatinn av forskare frt1n Hinder med olika politiska
svstcm.
Teoretiskt sett skulle man kunna lösa problemet liineviigen genom att
frang<i anknytningen till den statliga F-löneskalan och i stiillet införa
kontraktslön enligt modellen fri lönesiittning. Ett sadant liin<:systcm kan dii
begagnas till att höja bruttoliincn till ett s~1dant belopp att nettot efter skattcoch eventuellt kostnadsavdrag biir s[1 högt att ersättningen blir konkurrenskraftig internationellt sett. Praktiskt är detta emellertid av bl. a. ekonomiska. budgctära skäl inte möjligt.
Uppenbarligen wrde därför ätgiirder på skatteomri\det vara nödviindiga
för att lösa de rekryteringsprohlem som föreligger.
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H. Ön-niigandt'n och förslag

Vi ... serligen iir Sll'RI - L'lrnru till namn<.:! intnnationcll llrganisatilln
utform;1t som L'n svensk stiftl'lse nch fina11sinas dess \l'rksamhct till hl'it
ii\'er\'iip111de dl'i med s\·enska statsmedl'i. Vid Sll'Rl:s tillkomst j)lliingteradc's dock hl. a. kr;1vet pi1 att fllrskningL·n ... intL'rnatillnella llch striingt
(>hjek\i\·a karakUir inte skulle ifr;igasiittas. \Ian framhiill llcks;i Sll'Rl:s
. . tiillning som siirskilt institut med inll'rnatillnell brak Lir och dc ... s .,jiilvstiindighet gcnkmot Sverige och svenska myndighl'IL'L
Sll'RI:., inkrnationella karaktiir kan ... tdunda i11tl' ifr;igasiittas. lntL'rnationclla organisationer i egentlig mening ;itnjuter l'L'!!L'lmiissigt i \'iirdlandl'!
privilegier bl. a. i fllrlll av skattefrihet s{1dl för orµanisati11nen s1im Lkss
pnsonal. Si1dana organisationer har dllck ,·issa kiinnl'!ecken sllm SI l'Rl
saknar. De har bildats av flera ... tatn genom ett mellanstatligt a\·tal Pch de
finansiera ... gL'l](_)lll tillskott friin medlcmsliimkrna. Skattebdridsc'n i viirdlandet motiveras med att detta ej ... kall skattemiissigt µynnas diirför att
nrganisatinnc'n lokaliserats dit. Beskattning skulle ju innd1iir;1 att L'n dl'i av
medlemsstatl'rnas tillskott tas i anspriik som skatt i \'iirdlandet.
Gemensamt for egentliga internationella organisationer och SIPRI giiller
dock vissa a\· de skiil sllm brukar i1bc'l'opas för skattefrihl'I i \'iirdlandet. 1-liir
avses exempdvis beho\'et av oberoende och sjiilvstiindighet i förh[illande till
viirdlandet och dess myndigheter samt de praktiska problem si'1viil f()r
skatll'administrationen i viirdlandet som for den anstiillck som kan uppkomma p;·i grund av den relativt kortvariga tjiinstgöringen diir.
Aven om SIPRI s{1lunda saknar flera av en egentlig internationell
Prganisations kiinnetecken kan dl'! iindi1 mot den angivna bakgrunden finnas
sbl att hiivda att {1tminstone de kontraktsanstiillda forskarna borde i
skattehiinseende behandlas som internationella tjirnstemiin. Detta borde
kunna ske utan att m;111 för den skull hehi.iver ta stiillning till fragan om
SI PRI :s egen internationella status.
En lösning av hiir antydd art skulle kriiva ett avtal mellan SIPRI och
svenska staten innehi1llande regler nm skttehefrielse för forskarna. Detta
avtal skulle sedan införlivas med svensk lagstiftning dtc·r riksdagsbehandling
genom att tas in i laµ:cn ( 1976:661) om immunitet och privilegier i vissa
fall.
Emellertid torde internationella exempel saknas pi1 att organisationer av
SIPRl:s typ givits internationell status, generellt eller i begriinsat avseende.
Det iir diirför sviirt att se den antydda lösningen som en framkomlig viig,
detta bl. a. ocks{1 mot bakgrund av att vissa andra orga 11isationer med skiil
som iir lika viigande som SIPRl:s skulle kunna begiira en motsvarande
behandling.
Som redovisats tidigare i denna promemoria hör det dsentliga skatteproblemet samman med de utbnclska forskarnas fördyrade levnadskostnader
vid tjänstgöringen i Sverige. För att täcka dessa kostnader utgilr ersiittningar
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sum i vissa h;i11seende11 iir att j;imfiira med de utla11dstill;igg

111.

m. som utg<ir

till sn·11ska s!atstjii11ste111ii11 vid utl<t1Hlssl<ltionering od1 so111 i dessas fall iir
skattdria L'nligt 32

~

.\ nmm. kommu11alskattl'iagen ( llJ2~:37tl). Sll'Rl-

furskarnas iikade kostnader itr av sa nuna slag som de kostnader so111 dessa
utlandstilliigg iir avsedda att ticka. Ikt iir fraga

lllll

kPstnader som

uppkommer pa grund av att anstiillningen iir tillfallig och att tjiinstgiiring.en
iir fiirlagd till annat land iin hemlandet. Det iir diirfiir naturli)!t om
motsvarande L'rsiittningar som u!gi1r till SIPRl:s utliindska forskare behandlas p[1 samma siit! som stats!jiinstemiinnens utlandstilliigg i heskattning:shiinseende.
lkt fiirhiill;1ndct att\ issa kostnadn uppknmml'r pt1 grund av anst;illningrns korlvarighl't kan givdvis inte i sig utgi"ira tillrikkligt sbl för att infiira
skattehcfriclst fiir nsiittningarn;1 i fri1ga. l'vlan 111<"isll: dock dessutom beakta
dl'I siirskilda ansv;1r som s\cnska staten har för Sll'Rl:s verbamhl'I i
allmiinhct och att forskningsverksamhctcn diir httlls p<i en kvalificcrad nivi1.
Med nuvarande skattesituation iir detta sv;1rt. Vidare

mi1~te

man ta hiinsyn

till det vi"isentliga kravet att forskarna skall kunna rekryteras frfö1 liinder med
olika polifr;ka och ekonomiska ~.vstcm. Rekryteringen for inte p:1verkas av
vilka ekonomiska i1taganden forskaren har i sitt hemland och vilka
konsekvenser detta kan ha för hans skattesituation i Sverige.
Efter en samlad bedömning a\' dessa faktorer finns det enligt arbetsgruppens mening tillriickliga skäl för att foreslii. att de kostnadsersiittningar som
utgi1r till en utliindsk forskare vid SJPRI skall pii samma siitt snm tidigarL'
niimnda utlandstilbgg till svenska statstjiinstemiin vara skattefria.
!'vlot en s:"1dan liisning kan h;ivdas att utlandstill:igget utg<'ir direkt r..;111
svenska staten och att de fastst:ills i en si1dan ordning att staten har en
betryggande kontroll över att dess storlek avpassas efter de kostnader som de
iir avsedda att täcka. Arbetsgruppen fiirutsiitter att de kostnadsersiittningar
det hiir iir fr~iga om skall fastst:illas av SIPR! :sav regeringen utsedda styrelse.
efter samdd med budgL'tdepartemente!. Aven SIPR!:s revisorer utses av
regeringen. Föreskrivs dessutom. som nyss niimnts. att sanir<id skall ske med
budgetdepartementet innan kostnadsersiittningarna slutligen hestiims. torde
tillriickliga garantier ha skapats för att förhindra att det som i realiteten skall
utgöra skattepliktig lön för forskaren omvandlas till skattefri k1istnadsersättmng.
Kostnadsersiittning utgär f. n. i forma\' tilliigg for fördyrade lernadskostnader. fri bostad eller ersiittning för bostadskostnad samt ersiittning för
skolavgifter och fiir flyttningskostnader. Sknlavgifter och tlyttningskostnader ersiitts med faktiskt redovisade kosti;ader. Samtliga dessa ersiittningar
inkl. viirclet av fri bostad bör omfattas av den siirskilda regeln om skattefrihet
som arbetsgruppen förordar. Detta giiller dock givetvis endast ers;ittning
som utbetalas till kontraktsanstiilld utliindsk forskare. dvs. forskare som är
utländsk medborgare och som vid tiden för anstiillningen vid SIPRI inte iir
skattemiissigt bosatt i S\'erige.
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Arbctsgruppen fiiruts:itter all rilliig,i;l'f f("ir .fiirilrrudl' /1'1·11111/sA.usr11uda
utgi'tr efter generella grundl'f. hirutS:ittning fiir förslaget 11m skattl'11drid;e
för viirdet av bostadsförm{1nc11 anser arbetsgruppen \'idarc ,·ara att denna
utg;'1r dkr samma normer som I. n .. d\'s. s<isnm fri bostad i Wcnner-Ciren
Ccntl'r eller sPm crsiittning med hl'i11pp hiigst mntS\·arande h~ ran fiir en
s<ldan bostad.
Lagtekniskt bi.ir L'niigt arbctsgruppens mening friigan

<'111

skal tehdrielse

för SIPRl-ersiitlningarna liisas dkr mönster av vad som giillcr i fr;iga om
utlandstilliiggen till

utlandsstatinnerade s\·enska '1atstjiinstemiin. Som

antytts tidigare iir sitdana tilliigg fritagna fri1n beskattning pii grund av en
rl?gel i .\2

*.\ nwm. KL resp. 2 *lagen ( 19-17:57(1) om statlig inkomstskatl

(LSIJ.
I enlighet h:irml?d bör i 32

*.\ nwm. Kl.. införas ett nytt tr1.?dje slycke a\'

innehiill att vad som siigs i första stycket (om utlandstilliigg och di1rmed
likstiillda fiirmirner fiir utom riket stationerad pi:rsonal vid utriköförvaltningen eller i svensk hist{rndsverksamht:t) skall tilliimpas ocks~t i fr[1ga om
motsvarande kostnadsersiittningar som an\' isats av SI l'RI :s styrelse till
kontraktsanstiilld forskare vid SIPRI som iir utliindsk mo:dborgan: och som
vid tidpunkten för ansUillningen inte var bosatt i Sverige.
I anvisningarna till samma paragraf biir

fiir~·skri\'as

att de knstnadsnsiitt-

ningar som avses i det nya tredjo: stvcket iir tilliigg för fördyrade
li:vnadskostnader. förmim av fri bostad eller bostadskostnadsi:rsiittnin!,! samt
ersiittning för skolavgifter för harn \1ch ersiittning för flyttningskostnader.
Sammanfattningsvis fiiresl~tr arbetsgruppen sitlunda i fi\rsta hand att de
kostnadsersiittningar som utbetalas till ek kontraktsanstiillda utliindska
forskarna vid SIPRI fritas fran beskattning genom tilUgg till .\2

*.1 morn. och

dess anvisningar av angivet innehitll. En annan lösning vore att. som har
antytts tidigare. i avtal mellan sn:nska staten och SI PRI rnedgt· skattebefrielse helt eller cklvis för ersiittning som utbetalas till utHindsk forskare vid
SIPRI. Med hiinvisning till tidigare angivna hetiinklighcto:r vill arbo:tsgruppen dock inte rekommo:ndera en s<idan lösning.
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Sammanshillning av rcmissylltranclcna iivcr hctänkandct I Ds U>
I979: I I Stockholms internationella f'rcclsforskningsinstitut ~SI PRI ):
organisation och n·rksamhl'lsformcr
I .. \l/111ii111

De olik;1 IL"lllissinst;111',L'1"11;1 har i allm:inhl't \;dt att L'nd:1st vttr:1 sig ii\LT
\ issa. filr rL'SPL'kti\L' IL'lllissorgan <irskilt ,·iktiga. delar a\· hl'lii11k:1ntkt <ldl i
ii\Tigt ;t\sl;i \r;1n all avge k1lll11llenlarer. ('//,..\ u.-111111i1·1Tsi/1'/1•11 hart. n. valt
att i finsta hand k1l/lllllL'llkr;1 vad snn1 i hl"liinkamkt sii.l!s hL·triifLrndL·
inqitutL'ls \erks;1mhL·tsinrik1ninf! llL'h dess samarhL'tL' med den akaLkmisk:1
fretbforskningen vid univcrsitctcn. hirslagcn till iindringar i SI l'Rl :s
11rg:1nis;1tion har :1 a11dr;1 sidan fr:imst kommentnats i vttr:111dt·11a Iran
S/l'l?/:s sffrelsc od1 /'<'lsn11cilnn:.c111isa1io11<'11 /1ci S/l'!U. De myndighetn >1>111
a\ givit yttrande har. i likhL'l mL·d ,·issa fackliga organisationer. klln1xntrcrat
sill yttrandl' till i fiirs1:1 hand fiir,lagL'l 11111 :imlring i k11mmun:1bkattL'iagL'n. i
andra hand \"ad som i hL·tiinkamkt <igs nm den svenska arbctsriithliga
lagstiftningen.
De rl'missinstansn >nm llelt eller i allt viisentligt ansL'lt sig ku11n;1 l:imn:i
hct:inkamkts olika fiir-,\ag utan LTinran iir fRN. TCO-S. S:\CO!.'lR och
V1·1e11.1·k11f's11k11rlc111ic·11. I vttrandct lr;'in U/1.-\ och 1111i1·crsi11·1c·11 fiireklllllllll'I"
;itskilliga synpunktn p;i dl'n problematik Slllll diskutnas i het:1nka11dl't men
inte 11:1µra i1l\"~indningar mot de "iktigare utredningsfiir~'1agL'n.
Nedan n:dovisas huvuddragen i rL·missinstansernas synpunkter pi1 nch
kommentarer till ,·art och L'lt a\· betiinkandets kapitl'I.

2. S!PRl:s 1Trk.w111hL'I

UH,,\ framh:ilkr i sitt yttranck att SIPRI i dag. enligt iimhctets mening.
funµaar alltfilr avskilt fri1n hiig:;koldorskninµen och fiirnrdar l'tt utiikal
samarbt'le llll'llan institull'l och uniwrsill'll'll. I k11nsekvens hiirmed forl'sli1r
UI IÄ att l'n grupp med företriid;1rl' f\ir SIPRI och hl'ri\nb hiigskoll'myndighl'IL'r tillsiitts fiir all utreda h"iigan om ett institutionaliserat samarbete.
s<"1vitt avser bi1de forskning och utbildning.
Friigan om samarbetet mellan SlPRl och dl'n akademiska fredsforskningen vid universill'tcn siitts i vttrandena friin fil'ra a\' univnsitetcn i "1mh;1nd
med dL·n i bctiinkamkt diskuterade fdgan om dl'n innehallsliga inriktningL'n
a\· SI PR I :s forskning. S{dunda fr::mhi1ller t. ex. w1i1·ersi1<·rc·r i Swcklro/111 ;ttt
en breddning av Sll'Rl:s forskningsverksamhet skulle stiirka sblcn tiir en
niirmare anknytning mellan institutet och högskolcforskningen. I friiga 11m
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att in-,tilttlL'h ft1rsknings\'l'IK'a111hc·t hrl'lld:t'- har d11ck

uni\LTsitL'IL'il Plika lllL'llill,l'.:1r. 1'.nligt 1111i1·1·rsi11·11·1 i l j111.,,t!t1 :ir en s[1dan
hrL'Lklning i "'k angeliigc·n. mcd:m 1111i1 a1i/1'/<'11 i /,1111d ''L'h <il11('/iurg 1 arnar
liir att en hrL·Lklning i anah·tisk.tetirL·tisk riktnin.L'. kan mL·dfi.ira riskL·r tiir
institull'l' intnn:1tinnL·ll;1 allSL'L'IHk mL·d h:in"n till kr:1n·t p:1 DhJL'ktivilL't orh
opart i-,khet .

.1.

Sl/ 1 /U:1 kt1rnk1iir och s/1il/11i11g i li11s1'/ Il\' i/('11 11r/>1'/srii//slig11 !t1gs1if/11i11g-

l'll

hctiinkandct diskutnas fri1,l'.:1n 11m fiirenlighc·tc·n ml'il:1n :·1 L'na -,idan
principen om Sll'Rl:s inlcrnalillnella karaktitr <lc'h ohcrPL'lllk stiillning och :i
:indra sidan c•xistc·nsen a1· den 111·a arhetsriittsliga la,l'.'>tiftningL'll i 1·iirdlandct
S\'c'rige. ,;,r-,kilt lagL'll ( llJ7-I: 12) Dm ansliillning"kydd (L:\S) Prh lagen
( I LJ7(): ):-It I) '1m mnl hL'>l i1111111 a ndr i a rhetsl il'L't ( l\'I BI . ). l'k n si 11 tsa IS '' 1111 dras
i hetiinkandet iir att exisfcrN:n a1 denna lagstiftning och dl'! L1kt11111 alt ii1·cn
Slf'RI saslllll s\en-,kt riithsuhjL·kt omfattas

;11

Lknna iir li>rc·nlig med L'lt

hihehall:111Lk a1 niimnda prinL·ipt'I'.
;\\' l'L'lllissinstanscrna iir det pi1 denna punkt endast .11111.1ko1//or1•1 och S:\F
som anm;ilcr erinringar. Statskontnrct siigcr -,ig i utredningen sakn;1 en mer
ingi1ende gc·nnmgang a\· lk forml'ila h'>rutsiittningarna for arbetsr:ittslagstihningens tilliimpning pi1 en stifll'lse a\· Sll'Rl:s karaktiir nch dtcrlvscr en
iippcnhc·t och beredskap att pa 11\'tt prii\·a institutets stiillning om crfarc·nhdcn under lk niirmasll' :iren uppvisar prnhlcm snm ej fiinrtsetts av
ulredningc·n. S:\F siiger sig finna den utredning som ligger till grund frir
SIPRl-utredningem. st.illningstaganckn vad giiller arhetsriittsla)!arna otillfred-,stiillande nch anser att hdnklsen :11 l\IBI. hagalt'llist'l'as. Likasi1 ;mser
SAF att dc·t kolkkti\:11tal snm ingi1tts mellan Sll'RI och St:1htj:in'>tem;11111afiirhunLkt utgiir c•n otillriicklig )!aranti fiir institutl'ls mi>jlighetcr att
1·isstids:1m.tidla Pt'l'">nal.

..!. S/1'/U:.1 org1111isa1io11

Cher detta av-,nill i utredningshetiinkandet har fiiljande remissinstanst'r
sig: .1·1,11.1ko11Wl'I. 1·i.1sa 1111i1·ersi/('/ (siirskilt uniwr-,itctl't i Uppsala).
FR N. SI/'!? l:s .l'f.\'/'d.1e. H '( J-.\ S\'(·11sk11 flTds- och .1kil.icdo111s/i'irc11i11.~rn
S<1mt .\'1'(·11.1k11 FN-.fiirh1111dl't.
S1111sko11/o!'<'f ansluter sig till utrednin)!sforslaget om att institutL'l'> 1Ttc·nsk<1plig:1 ri1d hiir sammankallas TllL'll lllenar att tktt~1 biir ske nitare iin \'ad som
fiiresl:is i bctiinkandet ("minst en gilll)! l'art fem IL' ar"). Om detta iir ogi.irligt
av praktiska skiil bi.ir man enligt statskontorl'I ii\'l'fl';iga att bcp·iinsa antalet
ledamöter i ri1det l'ikr a\'veckla det. Vidare ~;tiider statskonltlret fiirslaget om
ett forskarknlkgium ml'll anför att inriittandl'I a1· ett si1dant hiir hl'!raktas

~·ttrat
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~tl1llgt1r.

/\ VL'n 1111i1·l'ni1e11·r 1 l/p1is1ilt1 anser alt SI PR I :s \'cle11skapliga rad biir
sa111111a11triida nftare ii11 \;td som fiirL'siagits. och anfiir \idarl' bl. a. att
ff1rsla)!L'l <1m bq!r:·1nsad mandattid liir institutl'h sl\rl'i-,L·medkn1111ar och
dirL'ktiir hiir lriida i kraft utan iiYL'rgi111gshestii111111clser. L'11i1·l'ni/t'f1•1 i
(iiil<'horg \'ihPrdar i sitt vttramk allm:int hehovL't ;1\' ;it! dL·n hitritdandL'
dircktiirL·n g_L'S 1111ijlighL't att rL'L'iit avlasta institutsdirL'kti>rL'n dl' rL·nt
administrativa hiirdorna.

J-RN an..,er i likhet llll'd m·a11cill'radc· n.:111issi11stansn att institutets
vl'lcnskaplig;1 r!td hiir s;1111111antr:ida otbre iin sits\llll fiircslagL't. Namnden
insLimmcr i ulredning-,forslaget \\tn en fiirstill'kning av hitriid;mdc direktiirens stiillnin!!. men anfiir att Sll'Rl:s nhen>cmle skulle sliirkas om en a\'
SIPRl:s internationellt rckrytn:1de furskarL· uhi1g-, till dir<.:ktiirrns stiillfiiretriidarL'. Om man pa denna punkt föl jcr utrL·dni11gsfiirslaget (att d<.:n
hitriida11de direktiiren intriidcr som institutsdirekti>rcns sUllfiirL'lriidarL' J hiir
man enligt FRN Ö\'nviiga en tidshegriinsning p;i denna post. sasom
fiireslagits hetriitlandc institut ionsdi rL'k tiiren.
SI f'IU:s srvrelsc framför i sitt !!emensamma vttrandc en rad svnpunkter 1xi
de i hctiinkandct framfiirda fiir~;l;t!!en till iindringar i SIPRl:s organisation.
S;\lunda anmiils ninringar nwt förslaget all sammankalla vetenskapliga
radet. förslagL't alt SIPRl:s vetenskapliga r[1d. styrelsL'. forskarkollegium nch
pcrs11nalorganisatinn skall ges formell f<irslagsriitt vid rc·geringens förordnande a\' direktiir resp. styrelsl'lcdamiiter samt fiirslaget att hitriidande
direktiiren skall förordnas av fL'gL'ringl'n och formellt anges s;lsom dircktiircns stiillfiireniidare. \'id<1re framh;lller SI PRI :s stvrelse att möjligheten att i
den nya legala situationen rekrytna en sven..,k direktör ej hiir uteslutas.
SI PRl:s .\·ffrelse dterlvser ocks;i i sitt yttrande ett förtydligande vad giilkr
fiirsl<tget att inriitta ett forskark<>llcgium. DL'! hiir enligt stvrelsen i stadgarna
klart framg~1 att detta knllegiurfö stiillning iir ri1dgivande. fktr:iffande
förslaget att tidsbq.!riinsa institutsdirektörens förordnande till hi'lgst !va
fern;irsperioder eftnlyser styrelsen ett uttalandL' a\' regeringen av innebörd
att ..:n avgitende direktör e_j skall ibamkas ··economic hardship as a result of
his

emplo~'rnenl

with the Instituie··.

Aven 11cr.w11alorg,111i.1a1io//('11 i·id SI PR I I111'{/ .//3 ST-SI l'R I J. vars
yttrande bilagts remissvar fr<'m Statstjiinsll'mannaförbundet och TCO-S l
framför ett flertal synpunkter p;1 ek föreslagna iindringarna i Sll'Rl:s
organisation. Den viktigaste invändningen mot utredning:sförslagen avser
den miijlig:het som (theropas i betiinkande! att infiira iivng;ingshestiimmelser
före g:enomfiirandc! av den fiiresla!.!na beg:rfosningen a\' styrelseledamöternas och institutsdirektiirens mandattid. I övriµt anför rx·rs1lllalorganisatinnen bl. a. att det i stadgarna bi.>r anges att en stvrclsenrdfiirande hi.ir stanna
kvar för mimt en ferniirsperiod (medan ;·i andra sidan en kortare period iin
km ;1r biir kunna accepteras fl.ir direktörens del). att viss heslutanderiitl biir
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kunna delegeras till forskarknlle_l!iet. a!! L'll rL'prL'SL'n!ant fiir forsbrk11lk·gil'!
biir ing:i i institutet> s!~rdsv samt att ,-issa anndisttji1n,tcr inn111 instit11tet.
enligt en fiiresla_l!en prioritnin_l!sordning. hiir pL'rmanentas.
,.i 1·c11 S1·,·11.1k({ .Ji"eds- oclt .1kilil'llo111s/iir1·11inge11 betonar i 'itt \'!!r;111dc• a!!
förslaget om hegriinsad mandattid f<'ir .. tnebelcdamiiterna nch dirc'ktiiren
hiir triida i kraft utan iivergi1ngshestiim111L'bL'I". HL'!riiffande dl'n fiircslagna
fiirsl;1gsriittsprncl'lluren anfiir fi1rL·nin_l!t'n att krL'!sen a\· filp;la_l!sliimnarL' hiir
Yidgas till att omfatta iiven dt· intnnatinnella fredsriircbc·rn;1. Vidart'
ifr{iga<i!!er föreningen 0111 inte det \'etrnskapliga ri1dl'! kan ersiit tas a\·
f1terkp111111a11de symposier. S1·rnska FN-(iir/>1111</('[ framfiir kir sin dd fina
starkt kritiska synpunkter pi1 utredningsfiirslaget. Bl. a. triigas 0111 intt' en
handlingsfi.lrlamning kan bli rt'sultatet av fi"irslagl'I att regeringL'll skall
förordna s;h'iil inqitutsdirektiir som bitriidande direktiir.

5. Bcska1111ingc11

111·

i·issa m· Sll'Rl:s wlc"indska f(>rskarc

Detta förslag har i remissvttranckna erhitlli! ett blandat mottagande. Ln
del av de remissinstanser s<1m iir kritiska till fiirslaget i denna dt.'1 menar att
liknande krav pii skatt<:befriebt· kan stiillas ii\'L'n av andra institutioner 1xh
verksamhl'ter. RRV anser att fr~1gan a\' detta sbl biir prii,·as i ett vid;1re
sammanhang. RSV h~·ser ocksi1 tvehamhet mot fi.irslaget 11ch friimst av den
ankdningen att ckt skulle bli sviirt a!! kontrollera eventut.'llt missbruk om
fiirslaget ledde till att ett stor! antal sammanslutningar fick form;iner a\ det
aktuella slaget för sina anställda. U11i1·crsi1c1c1 i Lund och FRN iir pnsiti\'a till
försla11et men p;'1pekar samtidigt att det finns hdlllv aY liknande skatteregler
iivcn i andra forskningssammanhang. S/l'R.l:s .11rrl'is1• ,·il! att dt· fiircslagna
bestiimmelserna om skattehdrit'lse skyndsamt triider i kraft. SA F avstvrker
förslaget med nwtiveringen att det diskriminl'rar wenska arhl'ts_l!ivarl' och
iiven SIPRI:s svenska forskare. SAC<YSR tilbtyrkn fiirslagel i anaktan p:"1
en mer genomgripande för:indring av skattesvstcmet. LO nwtsiittn sig
diiremot en skattebefrielse och menar att rekr\'kringsprohlcm hiir lösas med
medel som :1r förenliga med g:illande s\·ensk lagstiftnin_l!.
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