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Uppdraget

sammanfattningutgångspunkter IochUtredningens uppdrag

räd-regionala statligatill behovetuppgift ställningUtredningens är att ta av
smälöretag.finansieringsinsatser förgivnings- och

genomförandeorganisa-föresla mäl, riktlinjer ochDärefter skall utredningen
verksamheten.tion gällande

liknandeutvecklingstonderna ochfrán regionalaTidigare erfarenheter de
nödvändigmäl riktlinjerangivande klara och ärverksamhet visar att enav

behövsverksamhet. Dettillräcklig förutsättning för effektivinte enmen
Utredningen hargenomförandeorganisation.väl fungerandedessutom en

förslagochutgángspunkterna lagt vikt vid analyserdärför storsom en av
rádgivnings- ochregionalalokalapraktiska genomförandetrörande det av

finansieringsinsatser.

Direktiven1.1

utvecklingsfonder-Enligt uppgift kartläggadirektiven utredningensär att
utgångspunkt riktlinjerna inuvarande verksamhet och med iatt pro-nas

och propositionprop. 92:51 småföretagspolitikpositionen 1991 om en ny
detprop. till199293:82 företag ställningkapital till ta omom nya m m

rådgiv-finns bedriverbehov regionalaett att staten organav genom --
företag.små medelstoraeller finansieringsverksamhet riktad till ochnings-

skall föl-sådant behovOm utredningen kommer fram till det finns ettatt
jande frågor förslagbelysas och läggas:

skall alternativa möj-Vilka uppgifter skall de regionala ha Härorganen-
samarbete med andraligheter sådana inbegriperredovisas särskilt som-

regionalt lokalt verksamma ochstatliga privata organ.

allasmåföretagsutveckling idet finnas samhällsorgan främjarBör som-
lämpligarelän IEller finns det andra organisatoriska lösningar ärsom

dessa frågor samråda Regionberedningen.skall utredningen med

Vilkenvilka för de regionala organenbör eller huvudmänägarevara-
ägandeskall lösningar helt eller delvis privat övervägas.Här innebärsom



Om ändrat huvudmannaskap förordas, hur skall då verksamhetenett-
fortsättningsvis finansieras

Vilka konsekvenser får ändrat huvudmannaskap för möjlighe-ett statens-
genomföra åtgärder i syfte stimulera småföretagsutvecklingter att att

Vilken den lämpligaste associationsformenär-

Särskild uppmärksamhet skall direktiven åt finansierings-enligt denägnas
verksamhet utvecklingsfonderna bedriver. Frågori anslutning därtillsom

följande:är

Vilken roll bör de framtida regionala spela det gäller små ochnärorganen-
medelstora företags kapitalförsörjning

bör sådanHur verksamhet organiseraden vara-

deKan regionala finansieringsverksamhet samordnas medorganens-
statlig riskkapitalverksamhet bör detta så fall skeHur iannan

någonKan del av finansieringsverksamheten föras till länsstyrel-över-
eller andra statliga regionala myndigheterserna

Om utredaren kommer fram finansieringsverksamhetentill böratt upp-
höra, skall förslag lämnas tidsplan formeroch för återbetalningsom anger

resterande lånemedel till för överföras till Industri- ochstaten, attav
nyföretagarfonden.

Utredaren oförhindradär belysa andra aspekter förslagoch andra änatt ge
de tagits direktiven.isom upp

I betänkandet skall de erfarenheter internationellt uppmärk-gjortssom
skall ocksåHänsyn till EG-aspekter till regional- och jäm-tas samtsammas.

ställdhetspolitiska konsekvenser.

Av utredningsdirektiven framgår således utredningen skall belysa ochatt
analysera de regionala utvecklingsfonderna utifrån de förutsättningar som
den statliga småföretagspolitiken utgångs-Denna grundläggandenya ger.
punkt medför arbetet skall koncentreras frågantill hur väl de regio-att om
nala utvecklingsfonderna har förmått den statliga huvudmannensomsätta
riktlinjer i praktisk verksamhet. Denna till det statligaavgränsning per-
spektivet innebär utredningen endast mindre omfattningi har sinatt som
uppgift diskutera verksamheter finansieras andra ochatt som av organ

har inriktning vad ligger för deän inom statligasom en annan som ramen
direktiven för fondernas verksamhet. innebärDetta exempelvis utred-att
ningen inte särskilt skall belysa lokala eller regionala finan-program som



påver-dehuravseende änieller kommunerlänsstyrelser annatsieras av
verksamheten.avseddadenför drivakar förutsättningarna statenatt av

arbetetUppläggningen1.2 av

Genom1993.våren ochunderhar bedrivitsUtredningsarbetet sommaren
möjligheterhaftutredningen inte attharutredningstidenden korta

väsentligtallthar iundersökningaromfattandegenomföra utanegnamer
medsamarbeteochgjorda studiertidigare externhänvisad tillvarit exper-

väldockhargjortskompletteringaroch destudiernabefintligatis. De som
underlag.behovutredningensmotsvarat av

väl denhurochregionala lokala insatserbehovetSlutsatser nuva-avom
ochunderlag. Närings-på brettvilarfyller detta,verksamhetenrande ett

utvecklingsfondernaregionalaNUTEK och deteknikutvecklingsverket
ocksåharUtredningenverksamheten.faktamed aktuellahar bidragit om

under-utvärderingar. Ettochgjorda utredningartidigareflertalutnyttjat ett
strategiskautvecklingsfondernasregionalastudier dedelag utgörs omav

undergenomförtAButredningsföretaget EuroFutureskonsultinsatser som
finan-StatligtSOU 1989:24har blfinansieringsfrågorgällerdet1992. När a

projektkapitalförmarknadensvenskaSOU Densiellt stöd 1992:95samt
utnyttjats.

bearbetatutredningenmaterialdetgenomgångfullständigFör somaven
utveck-regionaladeUtredningarsärskild utredning,tillhänvisas omen

källförteck-tillgenomföralåtitutredningenlingsfonderna, samtsom
nedan.ningen

Öhrlings fram-genomgång deförReveko harRevisionsbyrån svarat aven
redovisas iunderlagaktuella.kan bli Dettaassociationsformertida som

bilaga

inhäm-hariandra ländersmåföretagspolitiska aktiviteterInformation om
tats.

Betänkandets disposition1.3

behandlardelenförstadelar.uppdelad DeniUtredningsrapporten är tre
främjaochöka tillväxtenförstatligafrågor behovet insatserrör attavsom

tidigaredetta avsnitt ärförUnderlagetförnyelseförmågan näringslivet.i
näringspolitiskaför olikarollstudier rörande inom typerstatens avramen
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insatser, studier specifikt behandlar desamt regionala utvecklingsfon-som
derna. dettaI haravsnitt utgångspunkten varit identifiera de områdenatt
där marknaderna behöver kompletteras för möjligastörsta tillväxt ochatt
förnyelse dei mindre och medelstora företagen skall kunna erhållas.

Utredningen har valt basera de ekonomiska på allmäntatt resonemangen
vedertagna ekonomiska rörande k marknadsimperfektionerargument s
och ofullständiga marknader. Utredningens slutsatser dettai avseende byg-

på och heltär i linje med de används småföretags-närger argument som
politik här aktuellt slag diskuterats inom de västliga industriländernasav
samarbetsorganisation OECD och inom EG.

De generella och internationellt vedertagna ekonomiska harargumenten
dock kompletterats med diskussion företagaren rollentreprenörensen om
och behovet betrakta småföretag delar lokala,att regionala ochav som av
eller internationella nätverk. Kapitel 2 i redovisningutmynnar en av var
marknaderna behöver kompletteras och på vilka områden organisationer

de regionala utvecklingsfondernas kan förgöra insatser påav typ att ett
effektivt främja småföretagenssätt tillväxt och förnyelse.

kapitelI beskrivs3 de regionala utvecklingsfondernas omgivning eller
handlingsmiljö. Syftet är redovisa vilka andra företagochatt ärorgan som
verksamma inom liknande eller angränsande områden de regionalasom
fonderna. En viktig aspekt behandlaär på vilket fonderna kansättatt sam-
verka med andra småföretagspolitiskt aktiva organisationer. Kapitel 3 myn-

i förslag vad regionalut lokalett småföretagspolitisk organisa-nar om en
tion skall inriktas på för utgöra effektivt komplement på marknaden.att ett

Den andra delen betänkandet, kapitel behandlar de regionala utveck-av
lingsfondernas hittillsvarande verksamhet. Kapitlet bygger på tidigare
gjorda utredningar under tiden 1978 till Vidare har,1993. tidigaresom
nämnts, NUTEK och de regionala fonderna bidragit med underlag till
faktabeskrivningarna. Avsnittet innehåller uppgifter de statligt initie-om
rade verksamheter fonderna drivit och hur dessa har bidragit tillsom att
främja utvecklingen företag och tillväxten befintligai småföretag.av nya
Kapitel avslutas4 med redovisning de brister i organisationen och ien av
verksamhetens uppläggning framkommit tidigarei utredningar och isom
samband med utredningens analyser. Redovisningen den hittills-egna av
varande verksamheten och de organisatoriska bristerna under-tjänar som
lag för utredningens förslag.

delI betänkandet3 redovisas utredningens förslag. kapitelI redovisas5av
målen, målgruppen och de principiella utgångspunkterna för den före-
slagna verksamheten. Detta kapitel innebär tydlig markering denya en av

målen och klargörande vad denett organisationen skall göra.nya av nya
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kapitel 6inriktning. lverksamhetensdenredovisasochkapitlen 7 8I nya
informa-effektivabyggamedarbeteorganisationensbeskrivs den attnya

inyföretagandeinsatserredovisasDäreftersmåföretag.förtionsnätverk
företagsut-ochfinansieringredovisaskapitelslutligen, ikapitel och7

veckling.

funge-effektivtutvecklingenförriktlinjertillförslagUtredningens enav
verksam-grundläggande principenutgår från den attverksamhetrande

utvecklingsbaraiavgränsade insatservälskall vissauteslutandeheten avse
slagit fastutredningenEfter detområdena.strategiskaföretag de attmest- deutgångpunktenfastställsinriktningen attmålen och dende nyanya

statligalokala privata,medsamarbeteskall i närapraktiska görasinsatserna
denmarkeringorganisationer. Dennaochkommunala företagoch av

olikapräglaskommerverksamheteninnebär attlokala anpassningen att av
velatoch 8kapitlen 7har iUtredningenarbetssätt.ochlokala lösningar

exempeldessaSyftetbedrivas. ärskallverksamhetenpå attexempel hurge
utveckling.verksamhetensvid den lokalavägledningskall kunna ge

tillräckliganödvändiga inteexempelriktlinjer och ärTydligare mål, men
dessutombehövsverksamhet. Detfungerandeför bättreförutsättningar en

avgörandehar varit ut-genomförandeorganisation. Dettaeffektiv enen
huvud-sinharUtredningenför utredningsarbetet.gångspunkt sett som

drivakangenomförandeorganisationgrunden tilluppgift läggaatt somen
målen och rikt-statligamed deligger i linjeförankradelokalt program som

linjerna.

ochutvecklafördärför principerutredningenIkapitel redovisar att9 en ny
förutformatskapitel harförslag 9iUtredningenseffektivare organisation.

föreslagnadär deföreller riktlinjerdirektivkunna utgöraatt processen
utfor-slutgiltigtberördamed intressentertillsammanshuvudmännennya

Småföretags-regionala lokaladenföreffektiv organisationochmar en ny
politiken.

frågorredovisaskapitel 10,avslutande kapitel,utredningensI sam-som
förslagförslag. Förstutredningensgenomförandetmanhänger med gesav

skalluppdragorganisationskommittétill sammansättningen varsav en
utredningenexempelochmål, riktlinjerbakgrund deatt mot somavvara

organisa-ställs på dentill de kravmed hänsynredovisat och tagen nyasom
ochtidsplanredovisaskapitletförslag.genomföra utredningens Itionen

organisa-denutforma ochkostnader förberäkningar startaatt nyauppav
tionen.
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statligabehovetroll ochSmåföretagens av

och finansierings-rådgivnings-regionala
insatser

sammanfattningIslutsatserUtredningens

ochkompletterabehovfinns attdet ettUtredningen konstaterar att av
förradgivningstiänsterochfinanserings-marknaderna föreffektivisera

i förstadetstudier har visatinternationella attSvenskasmåföretag. och
ismåföretagutvecklingvid tidigstartskeden ellerfinansiering ividhand är

råder detVidare storinsatser.kompletterandebehövsdetsom
ochinformationvisskompletteringkring det behövssamstämmighet att av

rådgivning.strategisk

uppfattningutredningensmåste enligtpå marknadernaDessa komplement
kanförmåga. Statliga insatserentreprenörielladen enskildesiljusetses av

underlätta denneskankompetent företagarealdrig ersätta menen
verksamhet.

frånisoleradealdrig kanhellerUtredningen insatsernabetonar att ses
Det är,samarbetspartners.ochnätverk kunder, leverantörerföretagens av

relationeriutvecklafmktbaraförmåganuppfattning,enligt utredningens att
utvecklingen.framtidagrad dennätverk i hög avgördessa som

kommersiella tjänsternaderådgivningen änstrategiska ärav annantypDen
småföretagaredärfrågan skapaOftapå marknaden. är det att arenorom

affärsidéer.ochprodukter, tjänsterutvecklatillsammans kan

Inledning2.1

denrollsmåföretagens idiskussioninleds med kortKapitlet omen
föränd-degenomgångföljerDäreftermarknadsekonomin.svenska aven

småföretagensför förbättragenomfört planeratellerringar attstatensom
detområden därdediskuterasAvslutningsvisförutsättningar.allmänna

och rådgivningsinsatser.finansierings-regionala statligafinns behovett av
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Småföretagens2. 2 roll i den svenska ekonomin

Småföretagen spelar nyckelroll deni svenska näringslivsstrukturen. Deten
finns enligt NUTEK 1993rapporten De och små företagens roll iom nya
svensk ekonomi 460 000 registrerade småföretag tillsammans har översom
1,5 miljoner anställda. betyderDetta småföretag med färre än 200att an-
ställda för nästan två tredjedelar sysselsättningen i detsvarar privataav
näringslivet. Det största antalet småföretag finns inom varuhandel och
tjänster tabell 2.1.

Tabell 2.1
sysselsättningen l smälöretagen 198889 och 199091 antal personer

Antal anställda Antal anställda Anställda
Näringsgren 198889 199091 företagper

Tillverkningsindustri SNI 2-4 341 000 348 000 7,7
Byggnadsentreprenader SNI 5 161 000 184 000 3,6
varuhandelHotell SNI 6 401 000 431 000 3,7
TransporterSNI7 91 000 105 000 3,3
Tjänster SNI 8 157 000 000198 2,3
Övriga tjänster SNI9 162 000 184 000 3,2

Anställdaismälöretag 1 313 000 4501 000 3,7
Anställda näringsliv 2 182 000 2 312 000 5,9

KäIIaJNUTEK 1993.

Småföretagens betydelse skall ljuseti den totala industrisysselsâtt-attses av
ningen minskat under de första åren på 1990-talettre med arbets-200 000ca
tillfällen. En del denna minskning beror på företagen rationaliserat,av att
vilket innebär produktion bibehållitsatt eller ökat.to m

En del minskningen beror på företag eller delar företagav att inte lyckatsav
behålla sin konkurrenskraft och därmed tvingats avveckla. Detta i ochär
för sig naturligt inslag iett marknadsekonomi, del den k struk-en en av s
turomvandlingen. Det är dock helt avgörande betydelse för helaav
näringslivets utveckling framtidaoch konkurrenskraft den verksamhetatt

avvecklas ersätts med konkurrenskraftigsom verksamhet.annan

Den minskade industriproduktionen och den ökade arbetslösheten under
de första åren på 1990-talet visar förnyelsen i det svenska näringslivetatt
inte hållit jämna med konkurserna och nedläggningarna.steg Utredningen
konstaterar därför, liksom regeringen och flertalet bedömare svenskav
ekonomi, mycket ansträngningaratt måste förstora göras återskapa eko-att
nomins förnyelseförmåga. Idenna spelar de mindre och medelstoraprocess
företagen central roll.en
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arbetstill-miljonerskapades 1,51980-taletpåårenfyradeUnder sista nyaca
småföretagen iinnebärsmåföretag. Detta attitiosjufällen, avvarav

arbets-000för 260svarade än1980-taletslutetundergenomsnitt nyamerav
bakgrundenskallarbetstillfällen attmotår. Dessatillfällen avsesnyaper

omvandlingnedläggningar,försvannarbetenmångalikanästan genom
konkurser.och

år startasidet varjebetydelse stor-ärpå småföretagensmått attEtt annat
heltidsarbeten.innebär 20 000vilketföretag,000leksordningen 20 canya

årtillframföretag ökatantalethar1980-talethalvanUnder andra nyaav
anled-därefterUtvecklingen000.låg betydligt över 20då antalet1990 ger

harföretagantaletstatistiken visardärför atttill vissning att nyaoroen
år.företagpå 000ligger 17ochoch 1992under 1991minskat pernyaca

generella insatserdeföljande avsnittetdetbehandlar iUtredningen som
påökade satsningarförplanerasellervidtagitsredan att genomsom nu

svenskadetutvecklingpostitivförförutsättningarsmåföretag skapa aven
näringslivet.

småföretagsvenskaförförbättringarGenerella2.3

eko-roll denismåföretagensför diskussionerutgångspunktförstaEn om
måstemarknadenpåvillkorengenerelladenomiska förnyelsen är varaatt

ekonomiskagenerelladelas ikan invillkorengoda. Diskussionen om
strukturella frågor.respektive

särskiltutredningenvillfrågornagenerella ekonomiskagäller dedetNär
ekonomiskaallmännadenberoendesmåföretagenpå ärpeka att avmer
under 1990-efterfråganinhemskNedgången istorföretagen.politiken än

de företagsärskilthårt,småföretagendärför drabbatförsta år hartalets som
och denbyggnadsindustrinårmånga expansivaden undertilllevererat

ställssektorertvådessaoffentliga sektorn. Närtidigare växande stagnerar
för hittaomställningförmåga tillpå företagensmycket krav att nyastora

områden.andrapå företag inomkunder och startasatt nya

inhemskgodberoendesmåföretagenpå ärvill pekaUtredningen att enav
påefterfråganhållaför ettvill samtidigtefterfrågan, att uppevarnamen
hållaförsökAllakonserveras.strukturennuvarande attsådant densätt att

vidtas för-måstedär besparingarsektorersådanaefterfrågan inomkvar
därför utredningenslösa problemen. Det ärdröjer omställningen attutan

måstebesparingarstatsfinansernauppfattning saneringenatt genomav
underlättaförmåsteistället görasfortsätta mycket insatser attoch storaatt

förnyelsen.ochomställningenden nödvändiga
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Utredningen vill i detta sammanhang framhålla småföretagen underatt
flera decennier inte givits de nödvändiga utvecklingsförutsättningarna.
Skattesystemen har varit utformade så småföretagen betalat högreatt en
andel vinsten i skatt deän företagen. Enligt Industridepartemen-av stora

1991 Svenskttets näringslivrapport och näringspolitik har skatten under
lång tid slagit hårdast familjeföretagen. Undermot 1989 innebar den betalda
skatten reduceringt räntabiliteten med 2 procentenheter för helaex en av
industrin. företagFör med färre än 200 anställda låg reduceringen på drygt

Ävendet dubbla, dvs 4 5 procentenheter. de lagar reglerat förhållan-som-
dena på arbetsmarknaden har inneburit större problem för de små företa-

förän de stora.gen

Efter regeringsskiftet 1991 har förändringar vidtagits.stora

Under 1991 slopades:1992-

omsättningsskatt på aktier0
på värdepapper0 moms

skogsvårdsavgift0
allmän löneavgift0
avgift för vinstandel0

Vidare genomfördes:

sänkt särskild löneskatt0
full kvittning för ränteutgifter

sänkt skatt på kapitalförsäkringar och0 värdepappersfonder
ändring regler för finansbolag0 av
sänkt förmögenhetsskatt0

Under 1992 1993 sänktes:-

arbetsgivaravgiften0
särskilda löneskatten-
egenavgifterna°

fastighetsskatten på kommersiella lokaler
energiskatten0

Totalt har hela företagssektorn, enligt beräkningar inom Finansdeparte-
fått lindringarmentet, påi storleksordningen 40 miljarder kronor, varav

sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag utgör miljarder.9

Enligt utredningens uppfattning kvarstår dock brister hindrar mark-som
naden från fungera effektivt.att En sådan brist gäller beskattningen av
utdelning där marginalskatten i praktiken blir hög företagenattgenom
först betalar skatt på vinsten bolageti och utdelningarna sedan beskattasatt



17

delarföretagarna intetill effektfårdubbelbeskattning atthos Dennaägarna.
innebärvilketföretag,sinakonsolidera attväljervinstmedel attutanut

framtidsutsiktermedföretaghålls kvar ionödaniblandkapital i svaga
lovande företag.andraoch idelasistället för ut satsasatt mer

förändringarviktframhålla detvill är attUtredningen ytterstaatt somav
tillkanfulltmöjlighetermarknadsekonomins tasleder till ut varaatt

sådanatidlång innandetdockErfarenheten visargenomförs. att tar gene-
därför på kortkanekonomin. Detgenomslag ifår fulltförändringarrella

för destimulanserdirektanödvändigt övervägasikt också att somvar
småföretag.projekt inyföretagande ochteknikutveckling,iinvesterar
stimulans-olikaberedererfarithar regeringenUtredningen typeratt av

småföretag.befintligatillväxten inyföretagandet ochför ökaåtgärder att
skatte-fåskall göraenskildamärks förslagBland dessa att personerom

småföretag.iavdrag vid investeringar

ochfinansierings-statligakompletterandeBehovet2.4 av
rådgivningsinsatser

generella villkorgodaberörtsutgångspunktUtredningens är, attovan,som
tillväxt-för denförutsättningtillräcklignödvändig inte attutgör menen

måstetillskall Därutöversmåföretagenpotential finns i tas vara.som
rådgiv-förmarknadernapåfrågor kompletteringarstrukturella rörsom

diskuteras.och kapitalning

utred-antalhar berörtsBehovet kompletterande insatser stortettav
företagsserviceSOU 1972:78betänkandetutgjordeningar. ISverige ettom

företagare-breddningenbakom ochgrunddokumenten expansionen avav
utveck-regionalaomvandlas till dekomföreningarna, vilka attsenare

Storbritan-Boltonrapporten iden klingsfonderna. På kornsättsamma s
småföretags-brittiskadenutgångspunkt för utvecklingenblinien att aven

iliknande utredningarlång radföljtspolitiken. studier harDessa enav
frånerfarenheternainternationellaindustriländer.alla västliga Denästan

finnsmarknadernapåsmåföretagspolitiska kompletteringar resurserav
återkom-den årligenfrån OECD, blsammanfattade olika dokumenti a

Policy OECD Countries.mande Industrial inrapporten

föreliggerdetsammanfattande konstaterasdenna och andraI attrapporter
tillfreds-fungeramarknaden skallförprincipiella brister och hinder atttre

diskuterasrnarknadsimperfektionerna,ställande. bristerna ellerDe tre som
små företagenför dekapital ochnedan, dels bristeri utbudet tjänsterrör av

B,bristfällig se avsnittefterfrågansmåföretagensse A, dels äravsnitt att
se C.effekter avsnittdels förekomsten k externasav
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BristerA. i utbudet

finnsDet flera olika, i praktiken och litteratureni uppmärksammade,
brister eller marknadsimperfektioner det gällernär utbudet finansie-av
rings- och rådgivningstjänster, dvs sådana tjänster företagarna behö-som

för kunna driva företagsina påatt effektivt sätt.ver ett

När det gäller finansiering byggnader och anläggningar rörelse-av samt
kapital sker detta normalt bankväsendet inkl mellanhandsinstitutgenom

har på i storleksordningen miljarder200 småföretag.som iengagemang
Den extraordinära situationen på den svenska kreditmarknaden med bl a
mycket förluster bankernaistora under 1990-talets första år har emellertid
skapat situation där utbudet kommersiell bankfinansieringen till små-av
företag enligt samstämmiga bedömningar kraftigt har begränsats förhål-i
lande till utbudet under 1980-talet.

Regeringen och riksdagen har därför vidtagit omfattande åtgärder för att ge
bankerna sådana villkor det grundläggande utbudetatt krediter tillav
småföretagen kan Enligt utredningenstryggas. uppfattning det heltär
avgörande bankerna fortsättningenäven iatt på kommersiella grunder kan

för denna marknadsmässiga bankfinansiering.svara

Utbudet kapital för finansiering företagsstart och för utvecklingav av av
affärsidéer och produkter är otillräckligtnya även i normala konjunk-nya

turlägen. Bristen på startkapital och kapital för tidig produkt- och affärsut-
veckling har uppmärksammats i de flesta västliga industriländer. Därvid-
lag flera olika skäl till utbudet föräranges att När det gällersvagt. start-
kapital två huvudproblem. För det första saknaranges finansiärexternen

bokslut eller andraett underlag för traditionell finansieringsvärdering,en
bankmässiga säkerheter.t Bedömningen får därförex istället uteslutande

göras med utgångspunkt i affärsidén och företagsstartarens person; en
bedömning präglas osäkerhet.som av

Ett problem begränsarannat utbudet är varje projekt för detsom att mesta
litetär förhållandei till den utredning behöva göras inför be-som anses

slutet gå in med finansiering.att När det gäller deom regionala utveck-
lingsfondernas finansiering nyföretagare detär genomsnittliga beloppetav

knappt 400 kronor.000 Detta innebärper finansierings-engagemang att
utredningarna, på det sätt banker och andra finansieringsorgan dagisom

dem,gör blir oproportionerligt kostsamma förhållandei till lånebeloppen.
Det heltär enkelt så varje utredning blir föratt dyr i relation till den av-
kastning från småsom ges engagemang.

När det gäller utvecklingsprojekt i befintliga småföretag begränsas utbudet
kapital i princip orsaker detav när gäller finansieringav samma som av

dvs det förenatärnystartare, med risk därför det rör sig tidigarestor att om
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små-gällerdetdet närsamtidigtaffärsidéerprodukterprövade som
iutredningen ävenDärför blirprojekt.småförhållandevisoftaföretagen är

kanintäkter engagemangetförhållande till desammanhang dyridetta som
deharsäkerhetererbjudaförmågangällerdetnär attfinansiären. Avenge

till detta ärOrsakentidigare. attsvårigheter änsmå företagen större nu
säkerheter,förgrundtill ut-liggeranläggningsvärden,ochfastighets- som

utvecklings-upparbetademedanvärdeföretagensdelmindrealltgör aven
betydelse.ökar itillgångarmjukaandraochgoodwill,kostnader, patent

Rådgivningsverksamhet

småföretagsanpas-Även detäroch rådgivninginformationgällerdetnär
betänkandetblikonstateratstidigareharutbudet begränsat. Dettasade a

iOECD:sflertal samtrapporterFöretagsservice, i1972:78SOU enett avom
små-särskildaBehovet1992:46,studie, NUTEKredovisadnyligen avom

oftadetframgårstudierandradessa och attföretagspolitiska Avinsatser.
praktiskakonkretagällerutbud detnärtillfredsställande privatfinns ett

deområden harPå dessatekniska tjänster.och vissarevisiontjänster som
företagen.detilltillgång tjänster storasmå företagen i princip somsamma

gäller ibehövaskankompletteringarstatligadärutbudet ochiBristerna
marknads-utveckling,företagetsröranderådgivningstrategiskförsta hand

utbudför dettaskälprincipiellapraktiken två attfinns ipositionen. Det
harrådgivningsföretagkonsult- ochfåförsta detdetsaknas. ärFör som

konsultföretagsmåföretagsrådgivning. Depå strategiskspecialiserat sig som
behov.storföretagenspåinriktadeväsentligtalltfinns på marknaden är i

ochanalyserasvårtofta likapraktiken ärdet i attspeglingDetta är attaven
analy-det ärmarknadenpå attföretags positionlitetråd rörande ett somge

kon-arbetsinsatsdeninnebärföretags position. Detta att somett stortsera
företagetslillatill detrelationfas blir iinledandesultföretaget göri storen

för tjänste-lönsamtdärför inteblir praktiken ettibetala. Detförmåga att
småföretag.tillrådgivningstrategiskpåspecialisera sigföretag att

bedöm-demedväl överensutbudsbristerna stämmerredovisadeDe ovan
utvecklingsfondskonsulter,banktjänstemän,skatterevisorer,ningar som

gjorttotalt 200storföretag,påinköparenäringslivssekreterare och personer,
be-1992:46. DessaNUTEKintervjuundersökninggenomfördnyligeni en
deföretag,medelstoraochmindre attarbetar medalladömare, uppgersom

konsultutbudet närförbättraföroffentliga insatserbehövsdet attattanser
fjärde-affärsidéer. Treutveckla sinasmåföretagenhjälpagällerdet attatt

behövs.dessa insatserdetillfrågadedelar alla attatt anseruppgerav
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Tabell 2.2
Anser Du detatt behövs offentliga insatser for hjälpa småföretagenatt
med utvecklaatt sln alfarslde
Svar fran smátoretagsexperter, %

Alla Offentlig- Prlvat-
bedömare anställda anställda

1. l högsta grad 31 52 22
2. Till viss del 41en 38 42

Behövs3. inte alls 23 1 1 28
Tveksam,4. vet 4 6-5. svar 1 1-

Källa: NUTEK 1992:46.

I studie har småföretagare450 fått på frågorsamma derörsvara som om-
råden där de själva upplever utbudet borde kompletteras. Frånatt listaen
med många exempel har företagarna utbudet finansiering,noterat att av
vissa kurser, kontaktförmedling och samtalspartnersbollplank är om-
råden där behöver komplettera utbudet med offentliga insatser.man

Tabell 2.3
Om skall pásatsaman att utveckla småföretagen, vilken eller vllka former

Du lämpligamest foranser sådan satsningen
Svar fran småföretagare, %

Hjälp med finansieraatt verksamheten- 45
Utbildning enligt uppgjort kursprogramett- 24
Förmedling kontakterav- 20
Vara samtalspartner och bollplank för idéer och- utveckling 15nya
Kort kostnadsfri rådgivning och allmän information- 14
Direkta konsultinsatser- 12

Källa: NUTEK 1992:46.

Samma frågor har ställts till de bedömarna. Dessa konstaterarexterna i lik-
het med småföretagarna det finns behovatt kompletteraett utbudet.attav
De bedömarnaexterna sätter rollen samtalspartner först på listanatt vara
över olika kompletterande insater.

B. Brister i efterfrågan

finnsDet samband mellanett utbudet och efterfrågan påtjänster mark-av
naden. Den noterade utbudsbristen strategisk rådgivning kanovan av ses

spegling den faktiska efterfrågan frånatt småföretagensom en på dessaav
tjänster också är svag.
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erfaren-internationellaochsvenskaenligtefterfrågan kanDenna svaga
behövsdetmedvetenhetentvå saker. Delspå attberoheter i princip att om

begränsad, delssmåföretag ärrådgivning iförändrande ävenellerstrategisk
utnyttjaerfarenheterpositiva strate-ofta saknarsmåföretagare attavatt
direkt lönsam-svårtofta göradetProblemet ärärgiska atttjänster. att en

måsteeffekternadärförstrategiskadet gäller tjänster atthetsbedömning när
perspektiv.längrei ettses

vilkapå frågorfickrefererade studieföretagen iDe 450 omsvaraovan
ochefterfrågarföretagarnaframgickutnyttjade.faktiskt Däravdetjänster att

reklamtjånster.ochhjälpjuridiskredovisningstjänster,konkretaköper
ärbedöma tjänstenföretagen kanpåtagligt ochochdirektBehovet är om

lönsam.

tilltänktbedömamedhjälpmarknadsundersökningar,det gäller attNär
detproduktutveckling ärochaffärsutvecklingmedaffärspartner och hjälp

efter-leder tillvilketlönsam,fastställa är attalltid svårare tjänstenatt om
småföretagaretiobegränad. Endastfrågan väsentligt mycketblir en avmer

strategiska tjänster.dennaefterfrågar och köper typ av mer

Tabell 2.4
köptDuDu eller harkonsulttjänster köperVilka följandeav

Svar småföretagare, %frän

76boklöringshjälpRedovisning och-
47Juridisk hjälp-
42Reklam och annonsering-
35Datakonsultinsatser-

investering 19Hjälp vid bedömning stornyav-
16Hjälp konstruktionsarbetevid-

ekonomiskt 14Hjälp bygga styrsystematt upp-
11Marknadsundersökning-

10tilltänkt affärspartnerHjälp vid bedömning av-
strategisk planering 9affärsutveckling,Hjälp med-

8Produktutvecklingdesign-
7Exportsatsningar-
5alternativeninget av-

Källa: NUTEK 1992:46.

köperanställda,flerhar än 9undersökningenföretagen, de iDe större som
oftareocksåköperstadsregionernamindre. ioftare de Företagenäntjänster

landet.delarföretagen i Övrigatjänster än av

påverkaskanpåefterfrågangäller tjänstertvå detbrister närDessa genom
utnyttjandetförstafrämjarinformation och stra-medbidrar avatt staten

tegisk rådgivning.



detNär gäller denna information finns detityp samtliga OECD-länderav
olika initiativ för informera företagen.att Det vidareär vanligt att
regeringarna initierar användandet strategiska rådgivningstjänster blav a

subventionera delaratt kostnaden.genom av

C. Externa effekter och storleksnackdelar

I vissa fall är det svårt för företag och företagareett skydda sinaatten
investeringar i produkter och kunskap. En anledning till dettanya ärny att
andra företag inte betalat utvecklingskostnaderna kan drasom nytta- av-erfarenheterna dels direkt icke patenterbaratt ta produkt igenom upp en
sitt sortiment, delseget anställa personal frånatt det företag investeratsom
i utveckling. För det enskilda företaget blir incitamenten därför attsvaga
investera i utveckling risken för andra företag kan draattom nytta av
investeringarna är För samhälletstora. i spelar det ingen principiellstort
roll exploaterar produkt ellervem kunskapsom och det finnsen ny en ny

värde i kunskapenett sprids.att På denna punkt finns således skillnaden
mellan det enskilda företagets önskan få påensamrätt sinatt produktom
och samhällets ambition snabbt sprida kunskapen.att Genom dennaatt
skillnad existerar finns det rationella förmotiv gå in och delastaten att
risken intetrots kanatt säker på få behållaman resultatenatt i detvara
företag där investeringen gjorts.

Bristerna i utbud och efterfrågan kan också i ljuset företagstörreattses av
kan ha många projekt i gång samtidigt och därigenom sprida riskerna. Av
tio utvecklingsprojekt i företag kanskeett hälftenstort lyckas vilket kan ge

bra total lönsamhet. detI lilla företaget,en med endast projekt, ärett en
5050 chans ofta alltför risktagandeett stort misslyckande kanettom
äventyra möjligheterna till fortlevnad. Genom småföretag bara kanatt
driva eller fåtalett projekt kommerett därför utvecklingen i småföretag att

Ävenbegränsas. här detär rationellt för finansiär bärastaten att externsom
del risken.en av

Förekomsten storleksnackdelar och effekterav såledesexterna oftauppges
ekonomiskt rationella skäl försom in och delastaten risker vidatt

utvecklingsprojekt.

Insatser i andra länder

De redovisade utbuds- efterfrågebristernaochovan detnär gäller rådgiv-
ning och finansiering anpassade till småföretagens behov ligger till grund
för förhållandevis omfattande småföretagsprogram såi samtligagott som
industriländer. Av nyligen publicerad studie, Industrial Supporten Policies
in OECD Countries 1986 1989, Paris framgår1992, OECD-länderna till-att-
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Kostnadensmåföretagsstöd.dollar imiljardersatsade 2,8casammans
statsbild-i federativadelstaterbedrivs ideinkluderar inte somprogram

antagligenbeloppetverkligavarför detfl,TysklandUSA,såsomningar m
förekommerbeskrivningarOECD:sEnligt programflera gånger större.år

rådgivningstrategisknyföretagandeaktiviteter,informationsnätverk,för
dealladvsföretag,befintligautveckling iochoch finansiering nystartav

betänkandet.föreslås iinsatsertyper senaresomav

2.5Tabell
USDmiljardernettokostnad,OECD 1989Industristad I

totalProcentNettokostnad av
nettokostnadUSDmiljarderI

7,74,1Branschstöd
1,30,7Krisstöd

11,56,1FoU-stöd
22,211Regionalpolitik
28,35,01Investeringsbidrag
5,32,8Smálöretagsstöd
3,82,0Utbildning

19,910,5Export

100,053,1Summa

EntreprenörerD.

utbudetkompletteringarofta diskussionenkompletterasIpraktiken avom
medrådgivningstjänsterochfinansierings-och efterfrågan resonemangav

sammanhanget. Dettabetydelse iföretagarensentreprenörens resone-orn
före-betraktagårdet inteuppfattningenutgångspunkt attisin atttarmang

arbetskraftochkapitalgivnaadministratör resurser avtagaren avensom
marknad.på en

uppfatt-utredningensenligtföretagande äravgörande allt lönsamtiDet
tillgodoseochkunderbehov hosidentifierakanentreprenörenning att
ellertill tjänstinförskaffa och kombineradetta pro-enatt resursergenom

såledesförmåga. Det ärentreprenöriellsärskildhardukt, företagarenatt en
förmågandet är attpå bästaproducera sätt,frågan utanenbartinte attom

avgörande.ärbehov ochidentifiera somresurser

insatser.medförmåga kan inte ersättasentreprenöriell externabristandeEn
de allradet iföretag ärutveckla sittvillellersjälv kanföretagarenOm inte

få änkankomplement annatstatligarimligtflesta fall inte attatt anta
nedan,utvecklasdet,kaneffekter.positiva Däremotmarginella mersom

fåentreprenörerförunderlätta attstatligarimligt att programgenomvara
utvecklaochför drivabehövsochinformation atttillgång till somresurser
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företaget. följandeI det förs bl diskussion skapa föratta en ut-om arenor
veckling fleradär företagare med entreprenöriella egenskaper tillsammans
lättare kan vidareutveckla sina affärsidéer.egna

E. Nätverk

Diskussionen brister detnär gäller utbud och efterfrågan på vissaom
finansierings- och rådgivningstjänster på marknaden samt resonemanget

behovet vissa grundläggande entreprenöriella egenskaper komplet-om av
dettaterasi avslutande avsnitt på ytterligare punkt. Enligt utredningensen

uppfattning detär nödvändigt i samband med statlig resurskomplet-att
tering beakta småföretag ofta fungerar leverantöreratt till andra före-som
tagi nationella eller lokala produktionssystem, fortsättningeni kallade nät-
verk. Det ocksåär vanligt småföretagen har stabilaatt samarbetsrelationer
till andra företag och med de organisationerna se Fredriksson,tegna ex
Lindmark 1976, och Hägg, Johansson 1983.

Av citerade NUTEK 1992:46 framgår åttarapport tio små-ovan att av
företag köper revisionstjänster och hälftennära samarbetar med andraatt
tjänsteproducerande företag vid reklamkampanjer. hälftenNära allaav
småföretag har kontakt med branschförbund och fjärde företagett harvart
erfarenhet samarbete med den regionala utvecklingsfonden. Var tiondeav
småföretagare sitter också i företags styrelse.ett annat

Utredningen vill därför peka på småföretag, särskilt de fram-att mest
gångsrika, har vittförgrenade nätverk relationer, där relationen i sig kanav

företagaren den information och de strategiskage behövs förresurser som
driva lönsamt företag.att ett

En resurskompletteringextern när det gäller utvecklingsfinansiering och
strategisk rådgivning måste därför ljusetsesi företagen verkar ochattav
utvecklas inom för eller mindre vittförgrenade nätverk. Dettaramen mer
innebär utbuds- och efterfrågekompletteringenatt ofta måste utgångs-sinta
punkt i underlätta för företagarenatt eller nyföretagaren hitta nödvän-att
diga och etablera fördelaktiga relationeratt med eller fleraresurser aktö-en

sådanai nätverk.rer

Detta innebär statliga insatser föratt strategisk rådgivning inte blir av
karaktär den operativa rådgivning finnssamma på marknaden.som som

Studier utvecklingsfondernas hittillsvarande verksamhet visarav att stra-
tegisk rådgivning ofta formgesi insatser kontaktförmedling,typenav av
strategiskt bollplank och insatser där företagare tillsammans utvecklar sina
affärsidéer, k för utveckling se NUTEK 1992, De regionalas texarenor ut-
vecklingsfondernas strategiska konsultinsatser. erfarenheterDessa ligger
till grund för förslagen betänkandet,i kapitleni 5 10.senare -



ochrådgivningSmåföretagsanpassad
finansiering

sammanfattningIslutsatserUtredningens

halvprivataantal privata,betydandedet finns ettUtredningen konstaterar att
smáföretagsanpas-erbjuderorganisationerochoffentliga företageller som

på dennapositivtUtredningenfinansieringstjanster.ochrådgivnings-sade ser
valfrihet.befintliga företagare storochmångfald nystartare engersom

pásärskiltpekar attUtredningeneffektivisering.tillmöjligheterdockDet finns
FöretagarnasIndustriförening,Svensklndustriförbund,SverigesExportrådet,

ökadvissverksamheter därharhandelskamrama sam-Riksorganisation och en
småföretagtackaskullenätverkvittförgrenat avverkan skulle ett sommerge
galler export-detskeden när toch i olikabranscherstorlekar, i olikaolika ex

stödjandesamladedeneffektiviseraskulle kunnasamarbeteinriktning. Detta
strukturen.

ochantalföretagfinnspá det ett stortattdet, orga-Utredningen pekar trots att
ochrådgivningsverksamhetgenomförandetvidkan bidranisationer avsom

komplette-vissasmåföretag, finns behovfinansieringkan för avavsom svara
itidigafinansiering ut-ochrådgivningstrategiskförsta handringar. Det gäller i

vidvecklingsskeden och nystart.

Inledning3.1

pri-ochkommunalavilka statliga,kapiteldettaUtredningen redovisar i
Småföretags-medarbetarpå olika sättföretag och organisationervata som

finansiering.ochanpassad rådgivning

vilkaredovisasområden.uppdelad FörstRedovisningen är somtre organ
redo-småföretagsanpassade Dennatjänster.förförfogandeställer medel till
vilkabehandlasDärefterrubriken beställarna.undervisning görs

nivålokalochregionalnationell,påmyndigheter och organisationer som
med.samarbetatharomfattningutvecklingsfonderna visside regionala

berörsSlutligensamarbetspartners.följandedetbenämns iDenna grupp
genomförersättningföretag och organisationerde operativa motsommera

fördennakallavaltharUtredningenkonkreta att gruppprogram.
genomförarna.

utvecklingsfondernasutifrån de regionalaKlassificeringen har gjorts per-
mellan organisationermedveten gränsernaUtredningenspektiv. är attom
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beställare,är samarbetspartner eller genomförare svåraär dra. Flerasom att
de redovisade har alla uppgifterna.av treorganen

Mångfald3.2 och samordning

finnsDet antal aktörer på olika bidrarett stort sätt till utveckla små-attsom
företag. I NUTEK-studie 1991 aktörer på nyföretagandeområdet iden-en om
tifierades 530 olika aktörer. Till detta skall läggas det kommersiella utbudet

tjänster bjuds banker, investmentbolag, utbildningsföretag,utav som av
konsultorganisationer fl. Mångfalden såledesär mycket vilket enligtstor,m
utredningens uppfattning förutsättningär för effektivt utbudetten av
rådgivnings- och finansieringstjänster anpassade till småföretag. Genom att
det finns många företag och organisationer blir det lätt lokalt få tillgångatt
till de tjänster behövs och möjligt få finansieringsansökanatt prö-som en
vad flera oberoende instanser.av

Samtidigt kan utredningen konstatera det också finns effektivitets-att
vinster göra ökad inbördes specialiseringatt och bättre samordninggenom
mellan olika aktörer. Samarbetet mellan de regionala utvecklingsfonderna
och andra aktörer har tidigare ifrågasätts från olika håll. Utredningen kan
samtidigt konstatera samarbetet ökat betydligtatt under år.senare

Utredningen dock möjligheter längre hittillsän det gällernärattser att
effektivisera de småföretagsinriktade utvecklingsinsatser görsi landet.som
Det enligtär de utgångspunkter utredningen redovisat föregåendeisom
kapitel utomordentligt viktigt hela den stödjande strukturen utvecklasatt
och effektiviseras. Därigenom kan fler företag få starthjälp, fler projektnya
drivas och möjlighet nå framgång, vilket främjaratt näringslivetsges en
tillväxt och förnyelse.

Nedan kort beskrivning de aktörer på nationell, regional ochges en av
lokal nivå utredningen de viktigaste i utvecklat nät-som ettser som mer
verk försörjer småföretag med rådgivning och finansiering.av organ som

Beställarna3.3 rådgivnings- och finansieringstjänsterav

StatenNUTEK är central beställare rådgivnings- finansierings-ochen av
förtjänster småföretag. blVia anslagen till de regionala utvecklings-a

fonderna och via andra på NUTEK beställer antalstatenprogram ett stort
tjänster kommer småföretagen till del. Den totala nettokostnadensom
199091 för småföretagspolitik via Näringsdepartementet uppgick till 200ca
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för teknisk forskning ochmiljoner kronor. Till detta skall läggas resurser
titlaranslag andra ipå drygt miljoner kronor och överutveckling 600
del sesmåföretagen tilldirekt eller indirekt kommerstatsbudgeten som

näringspolitik.199293, Svenskt näringsliv ochNUTEK

de statligapå nivå för samordningen in-Länsstyrelserna regional avsvarar
Därvidnäringslivet.olika politikområden riktasinom motsatser upp-som

sambandbetydande omfattning konsulttjänster ihandlar länsstyrelserna i
och vidmed handläggningen regionalpolitiska stödärenden genom-av

viktigförandet därför mycketLänsstyrelserna utgöregna program. enav
för därmed också för denbeställargrupp utvecklingsfonderna och nya orga-

uppgår k länsanslaget,utredningen föreslår. Totalt detnisation s somsom
tillförhållandevis fritt för utveckla länets näringsliv,kan användas 1att ca

andra regional-miljard kronor. förmedlar länsstyrelserDärutöver vissa
ochpolitiska bl småföretag. Näringsdepartementetsmedel till Enligta

regionalpolitiken tillberäkningar uppgick nettokostnaderna förNUTEK:s
miljarder budgetåret 199091.kronornära 1,8

formLänsarbetsnämnderna kanaliserar AMS stödinsatser i starta eget-av
bidrag allmän-och k otraditionella medel. Länsarbetsnämnderna saknar is
het den speciella för handläggningen dennakompetens krävs typsom av

stödinsatser och köper därför utifrån. innebärkonsulttjänster Detta attav
nämnderna liksom länsstyrelserna betydelsefull beställargrupp. Härär en
kan det kmiljoner kronor föreslagits för satsningar vianämnas 450att s

eget-bidraget för budgetåret 1993 94.starta

Landstingen utvecklingsfondernahuvudmän för de regionalaär ensom
viktig beställargrupp. storleksordningen miljonerDe i 200avsätter 150 -
kronor årligen till utvecklingsfonderna verksamheter.och liknande

hög frågor den lokalaKommunerna i grad engageradeiär rörsom
utvecklingsfondennäringslivsutvecklingen. också iDe köper tjänster av

det länet, andra för utvecklaorganisationer och privata konsulter attegna
näringslivet. Omfattningen kommunernas tordeinsatser sigröra omav
betydande belopp. Många kommuner bedriver också själva via sina
näringslivssekreterare rådgiv-och kommunala utvecklingsbolag m m
ningsverksamhet riktad småföretagen.mot

Samarbetspartners3.4

Utvecklingsfonderna påmånga aktörerär, nämntssom ovan, en av
området småföretagsrådgivning och finansiering. Enligt utredningens
uppfattning skulle samarbete kunna effektivisera hela dennärmareett
stödjande strukturen.
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En nationellt verksam viktig samarbetspartner Exportrådet,är med 350
anställda och omsättning på drygt miljoner400 kronor år. Hälftenen per av
de anställda arbetari Sverige och hälften vid 30-tal kontor utomlands.ett
Exportrådets tjänster till för bådeär och små tjänste- och tillverknings-stora
företag.

Exportrådet ägs och näringslivetstaten Staten är inte baragemensamt.av
ägare också Exportrådets kund.störstautan De statliga anslagen minskar för
närvarande samtidigt Exportrådet ökar den del finansieringensom av som
företagen själva för, delsi form årliga abonnemangsavgiftersvarar av som

rabatt vid uppdrag, dels i form ersättning för enskilda och kollektivager av
uppdrag varierande slag.av

En viktig del Exportrådets verksamhet vänder sig till småföretagav som
behöver exporttjänster. Inom avdelningen Exportutveckling för mindre
företag arbetar 25-tal exportchefer hyra; flestaett de dem verksammaatt av
regionalt. I Göteborg och Malmö via kontor, på andra iorteregna sam-
arbete med handelskammare och utvecklingsfonder.t ex

En viktig samarbetspartner på nationell nivå Industriförbundet,ärannan
denär industriorganisationenstörsta landet.i Förbundet uppfattassom

ibland enbart företrädare för de exportföretagen, vilket intestora över-som
ensstämmer med de faktiska förhållandena. Av de företag5 000 ärca som
anslutna till förbundet har 85 färre än 200 anställda och 70procent procent

medlemmarna har färre än 50 anställda.av

Industriförbundet främstär policyorgan med uppgiftett värnaatt om
industrins intressen frågori rör skatte-, ekonomi-, handels-, miljö-,som
energi-, konkurrens- och transportpolitik rättsliga frågor berörsamt som
industrin. Via de branschföreningar17 anslutnaär till Industriför-som
bundet bedrivs omfattande service- och rådgivningsverksamhet riktaden

medlemsföretagen.mot

En liknande uppgift har Svensk Industriförening SINF. Föreningen är en
intresseorganisation för mindre och medelstora industriföretag och har
näringspolitisk verksamhet och företagsservice huvudsakligt arbets-som
fält. SINF har centralt kansli i Stockholm medett l5 anställda avdel-samt
ningskontor i Anderstorp och i Borås.

Tyngdpunkten företagsserviceverksamheteni ligger på information och
rådgivning ijuridiska och arbetsrättsliga frågor, ekonomiskäven råd-men
givning, bokföring, inkassoverksamhet samköp ingår. Serviceverk-samt
samheten och den affärsdrivande verksamheten drivs via före-tre av
ningen helägda aktiebolag. Föreningen har medlemsföretag,l 700 vilkaca
är anslutna till 20 olika branschföreningar.
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branschföreningarna Föreningen Sverigesinom SINF ärDe största
ca Elektronikbranschföreningen caPlastfabrikanter medlemsföretag,300

medlemsföretag,medlemsföretag, Stål- caoch Mekangruppen 200260
medlemsföretagPressverktygsföreningen ca ochSvenska och 150Form-

Tekoindustriföreningen ca medlemsföretag.Svenska 130

antal småföretag ochRiksorganisationFöretagarnas organiserar ärett stort
fördärför både nationellt, regionalt och lokaltcentral samarbetspartneren

föreslårutvecklingsfonderna utredningenoch den organisationnya som
betänkandet.isenare

SmåföretagensOrganisationen bildades sammanslagninggenom en av
Riksorganisation tidigare SHIO-Familjeföretagen och Företagareförbun-
det.

Riksorganisation lokalföreningar landet.Företagarnas har i315 runt om
Dessa i sin indelade distrikt. Kansliorganisationen har vid sidanär i 25tur

huvudkontoret Stockholmi regionkontor.16av

Antalet direktanslutna företag uppgår finnstill därutöver65 000. Det ca
30 000 indirekt medlemmar branschförbund anslutnaär via de ärsom som
till Företagens Riksorganisation. Antalet branschförbund uppgår för närv a-
rande till dessa industriellt hänför-38. Av inriktade, medanär 6 övriga är
liga till hantverks- och servicenäringarna.

Handelskamrarna omfattande kontaktnätverk ochmycketrepresenterar ett
viktig länkär mellan samhället och det näringslivet.privataen

ISverige finns för närvarande handelskamrar oftast täcker två eller11 som
län. auktoriseradeDe är enlighet auktori-regeringen i med lagentre av om

sation handelskamrar SFS 1990:515. Handelskamrarna regionaltärav
verksamma näringslivsorganisationer med frånmedlemmar alla typer av
företag storlek, företagsform eller bransch. totala antalet med-Detoavsett
lemmar de svenskai handelskamrarna för närvarandeär 12 000.ca

totala antalet anställdaDet vid landets handelskamrar uppgår till 180ca
Sammanlagt medlemmar fullmäktige700 sitter och ytterli-ipersoner. ca
000-tal från medlemsföretagen1 deltar aktivt den verk-iettgare personer

samhet bedrivs inom handelskammarorganisationen.som

Förutom på de huvudorterna har handelskamrarna på11 kontor platser25
landet. finnsi Totalt således handelskamrarna representerade på 36 orter.

Därutöver har Sydsvenska handelskammaren representations-ett eget
kontor i ochWarszawa i Budapest.ett
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Handelskamrarna verkar policyorgan nârings- och regionalpolitiskaisom
frågor, med speciell inriktning på infrastruktur och handelspolitik. Han-
delskamrarna har samarbetsavtal med och verkar regional samarbets-som

för det statliga biståndsorganet SwedCorp, för Exportrådet förpartner samt
Industriförbund.Sveriges policyverksamhetsin har handelskam-Förutom
omfattande serviceverksamhet riktad till första hand medlems-irarna en

företagen, bl frågor i anslutning till Europaintegrationen.a

finnsDet handelskamrar praktiskti alla länder i världen. Totalttaget upp-
skattas deras antal till viktigt internationellt nätverk10 000. De utgör ettca
för kontakter mellan olika länders näringsliv.

Samverkansmöjligheter

illustreraFör behovet och möjligheterna till samarbete mellan olikaatt av
organisationer med näringspolitisk inriktning har utredningen vid de
diskussioner förts med olika intressenter under arbetets gång använtsom
sig nedanstående figur.av

Flgur 3.1
Prlnclpsklss over samverkansmdjllgheter

Företagsstorlek
A

Handels-
kamrarna

Utvecklingsfondema

Utvecklingsgrad

KäIIa:Jan Rosenström, Exportrådet.

vertikalaDen axeln företagsstorlek. horisontella axelnDenanger represen-
hur långt företag kommit fråni sin utveckling till etableratterar ett start ett

exportföretag. Figurens ovaler illustrerar vilka företag medgrupper av



31

de olika organisatio-grad exportinriktningavseende på storlek och somav
utvecklings-härvidlaghuvudsak betjänar. visarFigureni att t exnerna

samarbeteExportrådethandelskamrarna och närmarefonderna, ettgenom
komplet-företag och organisationernaskulle nå antalkunna större attett

varandra.terar

Industriföre-SvenskRiksorganisation,På skullesätt Företagarnassamma
ifiguren. Då skulleIndustriförbund möj-och Sveriges kunna ritas inning

omfattande och vittför-mycketligh samarbete åstadkommai etteterna, att
branschersmåföretag storlekar, olikanätverk täcker olika igrenar avsom

framgå tydligare.skilda det gäller exportinriktning, änoch i skeden när

systematisktUtredningen återkommer förslag skapatill ettatt merom
med förslagkapitlensamarbete och undvikande dubbelarbetei 5 8 samtav -

samverkan kapitelägande stärka möjligheterna till iviaattom

rådgivningGenomförande och finansiering3.5 av

småföretagenfinns mycket utbud kan kommaDet tjänsterett stort av som
till kapitel det finns anledningdel. Ovan 2 diskuterades de områden där

komplettera främjautbudet på åtgärder förmarknaden och vidta attatt att
efterfrågan. det följande och företagredovisas olika organisationerI som
kan medverka genomföra sådan kompletterande rådgiv-i praktisktatt

uppdragnings- och finansieringsverksamhet samarbete eller påi nära av
utvecklingsfonderna föreslagna,eller den, det följande organisa-it ex nya

tionen.

Rågivning m m

företagdet olika rådgivning första hand befintligaNär gäller skall ityper av
komma fråga. finns, konsulter medi Det hela landet, privataöver som
delfinansiering från redovisade beställare och samarbetspartnersovan
bistår småföretag med rådgivning frågor.strategisk olikai

det gäller de specifika nyföretagarfrågoma redanNär det, nämnts,är som
mycket företagantal och kan delta iorganisationerett stort genom-som

förandet konsult-olika det första finns antal privataFör det ettav program.
företag med Företagarskolanhuvudsaklig inriktning på nyföretagande, bl a
Gert Axlin och Småföretagsplanerarna många fler.AB ochAB

Stiftelsen Svenska Jobs and Society internationellt nätverkdelär etten av
företag, och uppgift stimulera ochinstitutioner organisationer med attav

stödja främjar nyföretagande. andinitiativ entreprenörskap och Jobssom
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medverka tillfrämst verksamheten på ochSociety har inriktat initieraatt
kost-Nyföretagarcentra landet.uppbyggnaden i Dessarunt centra gerav om

Rådgivningennadsfri till vill företag.rådgivning startapersoner som egna
på olikatillhandahålls företagare ochnätverk experterett om-genom av

på olikaråden. finns sådana Nyföretagarcentranärvarande det drygtFör 50
platser landet.i

landetSvenska Uppfinnarföreningen har rådgivare på platser i22 som
förhjälper uppfinnare bedöma marknadsmöjligheternautvärdera ochatt

gå vidare förolika produktidéer. råd hur skall kunnaDe även manger om
förmedlarkommersialisera Rådgivarna också vägledning ochidéer.att ger

företagskontakter,kontakter det gäller patentfrågor, myndighets- ochnär
möjligheter få finansieringatt m m.

finns uppgift blDet landet 10-tal teknikbyar, äri större attett vars a
stimulera företagsutveckling samverkan med högskolorna ochgenom

verksamhet påuniversiteten. dessa, huvudsakligen bygger sinUtöver som
forsknings- finns detoch utvecklingsresultat från närstående institutioner,

kopplade tillbetydande antal mindre teknikbyar eller kett resurscentras
icke forskande högskolor lokalt främjar teknikbaseratregionalt ochsom
nyföretagande.

Universitets- huvuduppgiftoch högskolornas kontaktsekreterare har som
främja forskningsfrågor kansamverkan med näringslivet och i övrigtiatt

erbjuda tillgåförmedling kontakter till den kompetens finns vidattav som
dessa institutioner. stimulerar kontaktsekretariaten ökatDärutöver ett ny-
företagande bl Kontaktsekre-stimulera till avknoppning.atta genom

råd till forskare företag,terarna att starta arrangerarger som avser egna
fåoch eget-utbildning. hjälper uppfinnareseminarier De även attstarta

sina idéer och tekniska lösningar utvärderade och testade.

Krediter

företagensBankerna den ojämförligt viktigaste källan det gällerär när
finansiering. utveck-all finansiering från de regionalaNästanexterna t ex

lingsfonderna sker samverkan med banker.i

lånRiskbärande

nyföretagarlånen.Industri- och nyföretagarfonden har för de kansvar s
ochFonden bidrar också till finansiering produktutvecklingsprojektav

marknadssatsningar. regionalFonden har organisationingen utanegen
samarbetar de utvecklingsfonderna.med nuvarande
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ochforskningför finansiering tekniskviktigNUTEK utgör aven resurs
underdenna verksamhetföreslås miljarder förutveckling. Totalt 2,3ca

dock199394.budgetåret Endast mindre del dessa resurser avseraven
utveckling småföretag.i

harutförligt kapitel iutvecklingsfonderna, beskrivs iregionalaDe som
lånestock på miljarder kronor.dagsläget 2,5en ca

Riskkapital

genomförare på finansierings-Riskkapitalbolagen mycket viktigutgör en
ägarkapitalområdet. finansiering tillskott iMed riskkapital avavses genom
ägarkapital.företagen, omvandlas tilleller sådan finansiering kansom

helt ellerFörteckningen riskkapitalbolag omfattar de finansiäreröver som
företagdelvis mindre och medelstorakan gå iin minoritetspartnerssom

företaget.utanför har kontrollenbörsen och där kvar överentreprenörer
riskkapitalstrukturenBolagen kan hela landet.investera över Den nya

nyli-riskkapitalstrukturbestår två dominerande huvudbolag i somav en
tillförts miljarder kronor.6,5gen

Atle Förvaltnings portföljförvaltningsbolag huvudägare iAB är ärett som
Produra Göteborg ochAB Venture Capital, Partnerinvesteringar i AB KapN

AB.

Förvaltnings MalmöhusBure AB huvudägare Kapital AB,i HIDEFär
MIAB och skall liksom AtleInvest AB Cap investeraVen AB. Bure som

aktiva långsiktiga tillföra risk-och svenskt näringslivägarei attgenom
kapital har tilloch kompetens för skapa värdetillväxt. Atle och Bureatt
uppgift tillhandahålla risk-riskkapital till såväl befintligaatt som nya
kapitalbolag.

Företagskapital AB, startades landets äldsta capital-1973, är venturesom
bolag. Bolaget befintliga företag.investerar i

Chalmers på riskkapitalmarknadenInnovation ytterligare aktörAB är en
utvecklingsfonderna och den kan samverka med.organisationensom nya

Ett exempel kapitalär Euroventures AB investerarManagementannat som
och kunnande uteslutande små och medelstoraminoritetspartners isom
industriföretag och företag. ingår det europeiskaäven i iFöretagetyngre
nätverket Euroventures-bolag.av

Seasons Capital de äldsta och bolagenFour Venture AB är störstaett av
med inriktning på capital. alla branscher.investerar iFöretagetventure



NordicKapital Svenska AB,IndustriVidare kan följande bolag nämnas:
AB,SkandiaProcordia AB, InvestmentCapital Ltd, AB, NovaPernovo

och AB.Teli Capital TractionSpira Innovation ABInvest AB,

kompletteringarUtredningens bedömning behovetav av

småföretagsanpassadeutbudetförhållandevis omfattandedetTrots av
detkan utredningen konstaterarådgivnings- och finansieringstjänster att

fortfarande finns brister utbudet.i

utbudet påuppfattningrådgivning enligt utredningensdet gäller börNär
fram-härvidlag blförstärkas. Utredningen villdet strategiska området a

därbollplank ochhålla för erbjuda strategiska arenor,olika insatser att
ochföretagandeföretagare tillsammans möjligheter diskutera ut-attges

vecklingsfrågor.

två tydliga bristerfinansiering konstaterar utredningen idet gällerNär att
medel för tidigförsta bör utbudetutbudet kan identifieras. detFör av

startfinansiering förstärkas.projektfinansiering såddkapitalk samts --
för finansieringVidare utredningen behov ökadeett avresurserser av
och där företagarnaprojekt små företag där formella säkerheter saknasi

från riskkapitalbolagen. Idaginte vill eller kan ägarkapital ärengagera
utvecklings-Industrifondens lån och regionala utvecklingsfondernasde

behovkapital exempel på den finansiering där utredningen etttyp serav
förstärktaav resurser.
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utvecklingsfondernasregionalaDe
Verksamhet

sammanfattningbeskrivning och analys lUtredningens

verksamhet förutvecklingsfonderna bedriver omfattandeDe regionala atten
i fonder,småföretag. ärorganiserad 24främja utvecklingen i Verksamheten e n

finns därutöver filialkontori varje län. Totalt 16 .

Lánefonden omfattarärliga 500 miljoner kronor.Den omsättningen är drygt ca
attfondemas verksam-Utredningens allmänna slutsats är2,8 miljarder kronor.

identifierats ikompletterande insatserhet fyller del det behov somaven av
regionala variatio-Verksamheten präglas dock myckettidigare kapitel. storaav

dengenomgång pä det gäller omsättaUtredningens pekar brister när attner.
verksamhet. Vidare konstaterarstatliga riktlinjer i praktisk ut-huvudmannens

regionalalokalaförankring idetredningen fonderna har alltföratt en svag
näringslivet.

utvecklingsfonder-Kapitlet inleds med kort beskrivning de regionalaen av
översiktligDärefter följernuvarande verksamhet.organisation och ennas

utvecklingsfon-genomgång och studier rörandetidigare utvärderingarav
småföretagare och andra iderna. Vidare referat hurredovisas ett av

avslutas mednäringslivet uppfattar fondernas verksamhet. Kapitlet en
verksamheten vid desammanfattning. erfarenheter den tidigareDessa av

förslagen del betän-regionala utvecklingsfonderna underlag till i 3utgör av
kandet.

Fonderna idag4.1

stiftelser med ochregionala utvecklingsfonderna självständigaDe är staten
landstingen i fall kommuner huvudmän. län harvissa Varje ut-ensom

totaltvecklingsfond och flera län finns dessutom lokalkontor, 16. Dettai
figurregional spridninginnebär fonderna har förhållandevis godatt en

anställda. Antalet4.1. regionala utvecklingsfonderna har idagDe 560 an-
ställda utvecklingsfond från tillvarierar 4014per personer.



Flgur 4.1
Utveckllngsfondernas lokalisering exklusive tlllalkontor
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Det totala driftsutfallet eller omslutningen för de 24 utvecklingsfonderna
1992 540 miljoner kronor inkluderar köptavar även och vidarefaktu-ca

rerade tjänster på 100 miljoner. Av detta svarade och landsting förca stat
fjärdedelar medan företagtre och övriga lokala eller regionala organisa-

tioner svarade för den resterande fjärdedelen.

fastI penningvärde har fondernas anslag under år minskat. Fon-senare
derna har i fallvissa försökt kompensera försig de realt minskande
anslagen betalt företagen föratt ta konsulttjänster,genom vilketmera av
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också delvis Småföretags-har legat i linje med anvisningar istatens senare
politiska propositioner. detta de direkta konsultintäkternaMen trots svarar
och andra avgifter för endast tiondel de totala intäkterna. tillDetta ären av

del beroende det få företagen förvisat sig svårt betaltstor att attav av
näringspolitiskt motiverad långsiktigtoch inriktad rådgivning eller kun-
skapsuppbyggnad. diskuteras kapitel och förs vidareDetta i 2 resonemanget
i kapitel fördär riktlinjerna verksamheten åskådliggörs.8

Figur 4.2
Intaktsfordelnlng 1992, utfall

Övriga intakter, rama
och regionala uppdrag
där lansstyrelse-även
och landstingsmedel
ingår

Konsulting
10%

LandstingenProjekt, NUTEK
22%landsting m

25%

Källa: NUTEK.

De regionala utvecklingsfondernas insatser

De regionala utvecklingsfonderna arbetar bl med information, rådgiv-a
nyföretagandening, och finansieringsfrågor för främja småföretag. Enatt av

fördelarde fonderna själva betonar kunna erbjuda k full-är attsom s
service, vilket innebär fonderna kan bistå information, rådgivningmedatt
och finansiering; allt samlat komplett för företageti lösning det enskildaen
eller företag.en grupp av

Information rådgivningoch kort

Genom rådgivningen får länets företagare information och kontakter om
sådant företagsstart, företagande,rör teknik, regelverk och Europa-som ny
integrationen. Alla företagare, storlek eller bransch, kan vända sigoavsett
till utvecklingsfonderna för få information finnsde stöd till-att attom som
gå.



Enligt utvecklingsfondernas uppgifter omfattade under den1992 all-egna
för företagenmänna, kostnadsfria, rådgivningen företag. före-28 700 Dessa

fick i rådgivninggenomsnitt 3,5 timmars företag rörande frågortag per
kring nyföretagande, internationalisering finansieringoch rn m.

förInom informations- och rådgivningsverksamheten, iblandramen
kallad den allmänna samhällsrollen, ligger hänvisa företagare vidare tillatt
rätt instans det gällernär olika samhällsrelaterade frågor. kanDettyper av
naturligtvis också gälla förmedla kontakter med konsul-organisationer,att

eller andra företag har relevant information.ter som

Under 1992 totalt företag40 200 vid olika tillfällen direkt380 000 kontakttog
telefon,via brev eller personliga besök.

Runt i Sverige utvecklingsfonderna olika särskildaom typerarrangerar av
informationskampanjer för främja kvinnligt företagande elleratt t ex
företagsstart Ett exempel utvecklingsfondensär Skaraborgi satsning,m m.
Kreativt Center, där samlat antal rådgivande organisationer ochettman
företag under tak. direktI anlutning till detta drivs Utvecklingett i Väst; ett

projekt för de fyra västliga länen.gemensamt

En viktig aktuell uppgift liggeri bredda kontaktytan den inre mark-att mot
naden i Europa. Anpassningen till EG kräver information många små-som
företagare saknar. helEn del informationsförsörjningen skötsav av
branschföreningar och andra organisationer, medan del behoveten av av
direkta informations- och kompetenshöjande insatser tillgodoses ut-av
vecklingsfonderna.

På samtliga utvecklingsfonder finns k EG-konsulter hjälper företags som
med företagsanpassad information. Sedan hösten Sveriges1992 är NUTEK

EuroEICC Information Correspondence Centre, med nätverkett som
omfattar 14 i Sverige. Många utvecklingsfonderna ingårorter dettaiav
samarbete tillsammans med bl handelskammare och andra regionalaa
organisationer.

Inom för information fungerar många utvecklingsfonderramen som
remissinstans och bistår även på kommuner,sätt landsting och andraannat

frågori småföretagsutvecklingrör fungerar utredandeorgan samtsom som
i småföretagsfrågor.organ

Informationsinsatsernas, eller den k korta allmänna rådgivningens, in-s
riktning och omfattning varierar mellan länen. Enligt NUTEK:s statistik

fondernasöver verksamhet den fondavsätter på infor-satsat mestsom
mation 34 den totala timbudgeten till informationsaktiviteter,procentca av
medan den fond minst knapptavsättersatsat 8 timbud-som procent av

till denna verksamhet.geten
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Nyföretagandeinsatser

Idetta liggernyföretagandet lokalt i regionen.främjarUtvecklingsfonderna
desåinstimulansåtgärder och rådgivning. sättsomfattande Insatserna att

startskedet skallrådgivning iuppföljning ochbehöver kunskaper,som
viktig delrimlig.upplevs Enfå till kostnadkunna detta annansom somen

nyföretagarlån.handha1993insatserna är att marsav o rn

fon-underfrån har 1992Enligt uppgifter NUTEK 22 400 genompersoner
företagandetspersonmerderna fått rådgivning timmeän omen per

det 000dessa nästan 6möjligheterna Avvillkor och eget.att starta per-var
delföretag.bildade Engick vidare och verkligensedan ett nytt avsoner som

och andraföretagsstartenfullt har skjutitdem inte tog steget ut uppsom
affärs-på grundfunnit skall driva företagi regihar de inte attatt avegen

hardel företagareskäl.idéerna dåliga eller olika, personliga En upp-var av
brist på startkapital.givit

många olikamellanNyföretagarinsatserna samarbetehar drivits i näraett
arbets-Utvecklingkonsulter.och intressenter, inte minst privataparter av
ocksåiskerkompetensutvecklingverktyg såsom analysmaterial, samt av

åtuppdrogutvecklingsfonderna och Statensamverkan mellan NUTEK.
företags-utsågfondfonderna slutet 1980-talet ombesörjai varjeattatt enav

företagare.rörde kvinnligakonsult ansvarade för frågorsärskilt somsom
främstfonderna harför nyföretagande på de olikaprojekt kvinnligtDessa

information utbildning riktad kvinnorochrört att startamot avsersom
företag, kvinnliga företagare.bildandet nätverksamt avav

ochinformation, kurserFonderna har betydande omfattning kompletterati
nyutlåningenandra startfinansiering. Avkompetenshöjande insatser med

nyetablerade företag,lån tillfrån utvecklingsfonderna gick1992 566 som
före-378 kronorlånat miljoner kronorsammanlagt 000214 nystartatper

tag.

produktrådbedömnings-flera utvecklingsfonder finns lokalalandetsI av
aktivitetproduktidéer. ärarbetar med bedöma olika Dennaattgrupper som

de regionerutvecklingsfondernas verksamhet. Iväl integrerad med övriga
antalet kom-produktråd det sigdär det finns väl fungerande har visat att

produktrådenSyftetproduktidéer ökat. med ärmersiellt harintressanta att
för:hela landet lokala möjligheter ochi skapa resurser

uppfinningar och innovationer.Bedömning tekniska idéer,av-
företag.enskildaRådgivning uppfinnare och såvältill innovatörer, som-

nyhets-Ekonomiskt stöd tidiga faseri innovationsprocessen, texav-
marknadsundersökningar.begränsadegranskningar, enklare prototyper,
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Motiven för denna produktrådsverksamheten främst lokal instansär att en
det enklare, snabbaregör och billigare för få värderinginnovatören att en

idésin eventuell rådgivning och finansiering. Dessutomsamtav ger en
lokal bedömning chansen till korrekt värdering viktiga kring-en av
faktorer såsom idéägarens personliga erfarenhet och förhållanden.

nyligen genomfördI utvärdering stöd till Svenska uppfin-statensen av
Översynnareföreningen SUF, stöd till konstaterasinnovatörer, detattav

finns etablerad arbetsfördelning mellan utvecklingsfondernas produkt-en
råd PU-råd och den verksamhet bedriverSUF i samarbete medsom
lokala regionala rådgivare. rådgivarnas uppgiftDe 22 handär taatt ettom
mycket antal idéer flestade inte sådan karaktär detärstort attvarav av
finns möjligheter utveckla dessa vidare till lönsamma företag. Det äratt
härvid rådgivarnas uppgift hjälpa uppfinnare fördelar och brister iatt att se
de idéerna. Enligt SUF:s och utredningens bedömning kan rådgivarnaegna
sålla bort så mycket alla idéer;80 90 idéer ärprocentsom av som uppen--
bart orealistiska. Därigenom får PU-råden möjlighet koncentrera sig påatt

hanterligt antal idéer.ett mer

När det gäller nyföretagandeinsatser och för främja uppfin-insatser att
nande och produktutveckling varierar insatserna mellan länen;avsevärt
från nästan ingenting till de viktigaste områdena.utgöra Delsatt ett av
beroende på olikartade näringsgeografiska förutsättningar, dels beroende på
vilken prioritet ledningen för respektive utvecklingsfond aktiviteten.givit

Finansiering och företagsutveckling

Informationsuppgifterna och nyföretagandeaktiviteterna kompletteras vid
de regionala utvecklingsfonderna finansieringmed och företagsutveckling.
Dessa uppgifter innebär dei allra flesta fall djupare frånett engagemang
fondens sida i enskilda företag och projekt. förutsätterFinansieringen en
kreditprövning och många gånger aktiv uppföljande rådgivande före-en
tagsutvecklande insats.

Finansiering

De regionala utvecklingsfonderna kan erbjuda finansiering total låne-ur en
fond omfattar miljarder kronor.2,8 Utvecklingsfonderna erbjudersom ca
följande finansieringsformer den statliga lånefonden:ur

Lån
Lånegaranti
Garanti för bankgaranti
Utvecklingskapital
Nyföretagarlån från 199315 mars
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placerade ifinansieringsengagemangsinaFonderna har 70 procentca av
finansieringsför-riksdagsbeslut och ismåföretag. fleraräntebärande lån Ii
omfattningen påväsentligt minskafondernaordningen har uppmanats att

k utveck-riskbärande finansiering,till förmån förlåneverksamheten smer
finan-utsträckningfonderna attilingskapital. Vidare har störreuppmanats

arbeta med kskall fondernaföretag. Sedansiera nystartade i 1993 s ny-mars
företagarlån.

lån bärprioriterahuvudmannens uppmaningBakom den statliga att som
iallt väsentligtfinansieringsverksamhetenambitionenrisk liggerstörre att

och risk-från bankerkomplement till finansieringskall tett exannanvara
förriskfinansieringenden uttaladekapitalbolag. Beloppsmässigt svarar

företag.knappt i30 procent engagemangenav

Flgur 4.3
småföretagUtveckllngstondernas Iengagemang

Utvecklings-
finansiering

28%

Rörelselan
72%

Källa: NUTEK.

Enligt fondernas amorteringslånuppgifter från utvecklingsfonderna skall
dock eftersom fondernasinte jämställas med bankfinansiering, amorte-

bankernas lån.ringslån ligga på högre risknivåregelmässigt änuppges en

samfinansieringfonderna oftalånar de dettaNär görut enpengar som
från och demed banker eller andra finansiärer. Enligt uppgifter NUTEK

hävstångsfaktornregionala utvecklingsfonderna beräknadedenvar
lånade fickunder för fondendvs kronor1992 nästan varje 100 000 utsom

företagen låna ytterligare kronor bankerna.400 000 av

Totalt lånade fonderna år vilket med häv-miljoner kronor 1992,550ut ca
småstångseffekt tillfördes deskulle innebära miljoner kronor2 750att ca

företagen. fonder-fondernas ochskulle således enligt NUTEK:sUtan insats
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bedömning småföretagen gått miste barainte den halva miljardnas om
fonderna lånade dessutom ytterligare 2,8 miljarder ban-ut, utansom som

kerna tack fondernas har gått in med.vare engagemang

finansieringensföreliggerDet regionala variationer det gällerstora när in-
riktning. länDe arbetat med utvecklingskapital har fördelningmestsom en
5050 mellan de båda finansieringsformerna, medan det län har minstsom
andel inte använder sig utvecklingskapital överhuvudtaget. Vidare ärav
det skillnader i angiven hävstångseffekt.stora länEtt hävstångs-attuppger
effekten är gånger,nästan 10 medan län lånen har knapptett annat attanser

gånger2 hävstångseffekt.i

Den redovisade hävstångseffekten hänger enligt uppgift frånovan
fonderna med den gjorda finansierings-kreditbedömningenattsamman
tjänar beslutsunderlag föräven banken. brukarDetta ibland uttryckassom
så fonderna bistår företagarnaatt med paketera kredit-sina eller risk-att
kapital-finansieringspropåer. Ett vanligt förekommande vidargument
diskussioner de regionala utvecklingsfondernas finansieringsverksam-om
het är denna sammanställning affärsidéatt och finansieringsbehov ärav en
minst lika viktig uppgift själva tillskottet kapital. Idettasom av samman-
hang NUTEK och fonderna det självaär beslutet gå in medattuppger att
egna pengar trovärdighet åt fondens finansieringsbedömning. Desom ger
regionala fonderna utför dessutom finansieringsutredningar på uppdrag av

Industri- och nyföretagarfonden,t länsarbetsnämnder, länsstyrelser ochex
NUTEK.

När det gäller fördelningen finansieringsmedlen visar NUTEK:s stati-av
stik fjärdedelar de utlånade beloppenatt tre går till befintliga företag, iav ett
genomsnitt under de fem åren.senaste

Sett antalet finansieringsärenden utgör nyetableringar dryg fjärde-som en
del alla ärenden. Andelen nyföretagandeärenden har ökat underav senare
år. Det dockär även här betydande skillnader mellan länen. län gårlett 70

låne- och riskfinansieringsbeloppetprocent till företag medan detav inya
län endast ärett 9 gårannat till företag.procent som nya

Fonderna skall enligt finansieringsförordningen prioritera den primära
målgruppen, utvecklingsbara tillverkande företag, vilket betydandeiman

Överomfattning också gjort. fjärdedelar den samlade finansierings-tre av
verksamheten går till denna primära målgrupp.

Fondernas verksamhet är i praktiken inriktad på de riktigt små företagen
med färre än 20 anställda. företagDessa får över 70 de totalaprocent av
beloppen för utlåning och riskfinansiering.
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år fått finansiering. Avföretagåren har drygtl 600Under de senaste per
utvecklings-regionalaanställda.färre Deföretag har 20dessa 86 änprocent
Låneengage-riskfinansieringskälla.små företagensfonderna således deär

femdeföretag undermånga. Genomsnittetsmå, och per senasteärmangen
kronor.åren 400 000är ca

Även inriktning depå denberoendeförekommer variationerhär stora
regionala näringslivs-lokalaoch på denfondernas ledningar valtolika

strukturen.

Tabell 4.1
årLánefonden utgången 1992vid av

574 mkr2Bokförl värde 1992-12-31
avskrivning,Tillägg för redovisningsmåssig

271 mkrfinansiering royaltymot

845 mkr2Vårde brutto 1992-12-31

797 mkrsmåföretag 1Finansieringsengagemang i
mkr4811Bokförda likvida medel

fordringaruteståendeBokfört på värderingAnm: värde 1992-12-31 bygger aven
utvecklingskapitaluteståendegjorts mycket försiktigt. Bland exkluderasannatsom
realt intakt.med 15-årsperiod fonden bevaratsroyaltyavtal. I haröverstort en

KäIIa:NUTEK.

Tabell 4.2
Medelvärde för lánetonden 1986 1992-
Genomsnlttllga årvården respektive

Mkr

6002Bokfört värde Iånefonden
Genomsnittlig 50%likviditet ca

500småföretag utlåning utveckllngskapital 1Engagemang i +

200från företagårIntäkter
160Förluster

Nettointäkt iföretag 40av engagemang
150Räntor på likvida medel+
190Avkastning

7%Avkastning bokfört värdei relation till

Anm: royalty20varav

Källa: NUTEK.



Tabell 4.3
Under året beviljade krediter, utveckiingskapitai och övrig finansiering
Genomsnittilga värden for perioden 1986 1992-

Flnansleringssatt Antal Mkr

Röreiselán 1 114 68% 527 70%
Utveckiingsián 231 14% 75 10%
Utveckiingskapital, royalty 190 12°. 85 1 1%
Lánegaraniier 78 5% 39 5%
Övriga iinansieringsionner 21 1% 23 3%

6341 10o% 749 1o0%

Källa: NUTEK.

Företagsutveckling

De regionala utvecklingsfonderna framhåller det kombinationenäratt
kompetens, kapital och kontakter efter hand blivit utvecklingsfonder-som

speciella kännetecken. Utvecklingsfonderna skiljer sig därigenom frånnas
kommersiella konsulter på det helhetsutvecklingensättet i företagenatt
kan främstasättas i rummet.

Rådgivning inriktad på strategiska frågor småföretageni omfattade 3 600
företag, med i genomsnitt drygt 33 timmar företag. Rådgivningstjänstenper
skulle enligt fondernas bedömning inte komma till stånd samhälls-utan
subvention. I genomsnitt betalar företaget fjärdedel och samhället treen
fjärdedelar kostnaden för de aktuella insatserna.av

Ren kommersiell konsulting i konkurrens med andra konsultföretag om-
fattade uppdrag för företag.800

Under 1992 deltog 33 200 i utvecklingsfondernas olika utbild-personer
ningar och korta kurser. fördeladesDessa på 500 aktiviteter.1 Totalt blev det
332 deltagartimmar.000

De utvecklingsfondskonsulter sysslar med längre företag,insatser isom ca
150 fick i enkätundersökning decemberi Depersoner, 1991 regionalaen
utvecklingsfondernas strategiska insatser 1992 på frågor rördesvara som
arbetets omfattning och inriktning. Nedan redovisas delar deav svar som
konsulterna angivit detnär gäller den verksamheten.egna

Frågorna fånga konsultens arbete har delatsatt tvåin isom avsnitt.avser
Ett Äravsnitt handlar vad konsulten sysslar med. det enklare, taktiska,om

frågoroperativa framtagande reklammaterial, eller ärsom etc,av annonser
det de strategiska förändringsfrågorna Det andra frågoravsnittet derör
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utbildning,medkonsultenArbetarutnyttjar.konsulternametoder som
genomförandedirektmedellerinitieringprojektledningrådgivning,

insatser

konsultingoperativellerStrategisk

diskuterats iharkonsultingoperativstrategisk ochmellanDistinktionen
Behovet1980:6studie, SINDtidigareolika blsammanhang, iflera ava en

präglasundersökningdennaiEnligtföretagsservice. opera-resonemanget
för-ikunskap, tjänstengenerellinnehållerdenbl attkonsultingtiv atta av

mindre deldenoch rörintäktsbedömaskostnads- ochlättare kan attväg en
den kandvs avgränsas.företagets aktivitet,av

specifikkunskap ärinnehållerå andra sidanstrategiska tjänstenDen som
påinverkarochintäktsbedömakostnads- ochsvårföretag,för varje är .att

kan avgränsas.dvs den intehela företaget,

bakgrund intervjuerochdefinitionerdessautgångspunkt iMed mot av
arbetetsrörandefrågorharunder vintern 1991fondernamed konsulter i

konsult ipå frågorna visarformulerats. Svareninriktning att en
praktiskaoperativaåt konkretatidsingenomsnitt 30avsätter procentca av

uppgifter.

sidanåmellansambandundersökningen,finns, visarDet ett omena
betaltmöjlighetenå andrastrategisk och deneller att taoperativinsatsen är

arbetstididel sindebiterarkonsulterföretagen. De stor avensomav
Dekonkreta insatser.tid medockså delen sinföretagen arbetar större av
tilldirektföretagtillgängliga tiden idendebiterar till 25 procent avsom upp

kon-dessa operativaarbetstiden påtotaladenföretagen lägger 27 procent av
läggertid 42sinde debiterar 10076sultinsatser, medan procent avsom -

till operativa insatser.sin tidprocent av

strategiskpåarbetstidsinGenomsnittskonsulten lägger 45 procent avca
arbetarövrigtstrategisk förändring. Iarbeta medpåkonsulting, dvs att

produktutformningmarknadsundersökningar,konsulterna med mm.

4.4Tabell
tidsåtgångOmråden

insatser 30%Konkreta praktiska
Strategiska 45%insatser
Övriga 25%designinsatser t ex

0 0%1

har istrategiska insatserrespektiveindelning i operativaDenna grova
metodervilkamedkompletteratsundersökningen ett somresonemang om



konsulterna använder. Tidigare erfarenheter, bl från fallstudier, har visata
det är skillnad arbetssättatt i detstor när gäller konkret operativ konsulting

och detnär gäller strategiska insatser. Av undersökningen framgår också att
det i viss mening skildaär verksamheter det fråganär om.

Resultaten visar konsulter arbetaratt med praktiska reklam-,som annons-
och försäljningsinsatser också genomför dessa insatser och i omfatt-större
ning betalt. På frågatar vilka metoder vanligastären närom som man
sysslar med konkreta praktiska insatser konsulterna oftast direktsvarar
genomförande.

detNär å andra sidan gäller strategiska frågor är insatser initie-typenav
ring projektledning och samtalspartner mycket vanligare än direkt genom-
förande insatser.

finnsDet således tydligt sambandett mellan konkretinsats ellertypen av
strategisk och valet arbetsmetod. När det handlar strategiska frågorav om
väljer konsulten rollen initierare och samtalspartner lyssnare. När detsom
gäller de konkreta insatserna väljs rollen genomförare.som

Vissa företagsutvecklande insatser riktar sig till befintliga företag sökersom
marknader. Sedan har1990nya starten 550 EG-konsekvensanalyserca

genomförts fonderna eller fonderna anlitad personal. Vidareav arbetarav
de flesta utvecklingsfonder med EG:s Interprise, Europartenariat,program
BC-net Business Cooperation Network; samverkan mellan ochen
förmedling kontakter mellan svenska företag och företagav i övriga
Europa. Vid Europartenariat i Lille Frankrike juni 1993 30-talettvar
svenska företag representerade utvecklingsfondernas agerande.genom

Under fick1992 enligt uppgifter från NUTEK företag5 100 konsulthjälp i
internationaliseringsfrågor, i genomsnitt nästan timmar10 i företag.varje
Tjänsterna har bestått EG-konsekvensanalyser, kontakt med andraav
företag, förberedelser för marknadsbesök utomlands, information EGom
och Europavillkor. huvudsakI detrör sig arbete på hemmaplan förom att
underlätta för företagen nå till marknader.att ut nya

Övriga insatser och särskilda program

Utvecklingsfonderna har, utöver nämnda antalettovan stortprogram,
andra aktiviteter. Dels sådana initierats ochprogram statensom av
NUTEK, dels aktiviteter utvecklats och finansierats regionalt lokalt.som
Exempel på är energirådgivning, kvalitetsprojektprogram m m.
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Figur 4.4
1992verksamhetsberättelserrubrikerpá fondernagor just urDetta numan -

Europacentrum
EG-kontor

CenterCorrespondenceEuro Info
Startblocket

eget-utbildningarStarta
kvinnorEtablerarskolan för

pá hemmaplanUtveckling
Se marknadtill din

arbetsledare90-talets
Tekniknätverket

EuropacenterSamverkan i näringslivets
Starta eget-datatester

för kvinnorResurscentrum
Affärsutveckling
Oct-kvalitetsprojekt
Produktrád
Företagsregister
BC-net
Databassökningar

Sverige-butikenSamarbete med Upptäck
Turistprojektet

i företagsledningKvinnor
Grundstenen etablering
Hus etablering24
Mineraljakt
Underleverantörssamverkan
Allärsstrategi och analys
Exportsamverkan

Träindustrin 1994samverkansprojekt, 1992 -
med ChalmersBlTT, Samverkan

Starta eget-mässa
EG-analys

medbestämmandeLOM organisation ochLedning,
EG-paketetNorra

Herrljunga-modellen
rådgivningSamarbete Centrum för ekonomiskmed

Akademikerresursen
Motorcentrum
Brytpunkt Skaraborg

TibroUtvecklingscentrum
KarlsborgKommunutveckling

underhålla nätverkAtt ochbygga
Företagsbutiken

designProduktutveckling och
töretagsidéMin

årsredovisningar 1992.Källa: Utvecklingsfo ndernas
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Utvecklingsfondens organisation

De regionala utvecklingsfondernas nuvarande genomförandestruktur är
förhållandevis komplex. Relationerna till vissa andra organisationer och
politiska instanser sammanfattas i nedanstående figur. För detal-.en mer
jerad beskrivning SOU 1977:3 Utbyggd regional näringspolitik, SINDse
1981:7 De regionala utvecklingsfonderna informationsskriften 1993,samt
Vad gör utvecklingsfonderna.

Figur 4.5
Utveckllngstondernas huvudmannaskap m m

RiksdagRegering Landstingsförbundet

Näringsdepartementet

NUTEK Landstinget

Styrelsen
Länsstyrelser
Kommuner

Banker
Företag

Exportrådet
Jobs Society

Konsulter
m

Företagare

Fonderna har tvâ huvudmän: representerad NUTEKstaten lands-samtav
tingen och kommunerna Göteborg, Malmö respektive Gotland.

Det operativa den statliga huvudmannafunktionenansvaret, och medels-
tilldelningen till de fonderna24 har uppdragits åt SIND, NUTEK.numera

På NUTEK har småföretagsenheten för småföretagsfrågorna.ansvaret En-
heten, kan betraktas centrala huvudmansom ochstatens serviceorgansom
för fonderna, har i genomsnitt haft 20-tal anställda under deett 10senaste
åren. Enheten har för fördelningen anslagen,svarat samordning, konfe-av
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genomförtsochdirekt initieratscentralaoch vissa avprogram somrenser
styrelser.fondernasförseminarieranordnatocksåharverket. NUTEK

medslogsverketomstrukturerades ochorganisationSIND:sNär samman
för denvillkorenocksåförändradesbörjan 1991NUTEK ibl STU till ava

vidanställdaantaletblhuvudmannafunktionenstatliga att agenom
tidigareuppgifterdedelkraftigt.minskade Ensmåföretagsenheten somav

på detenheterandratillhar förts översmåföretagsenheten vid SINDlåg på
utvecklingsfonderna.tilldecentraliseratsochverket,nya

huvudmannaskapsittavtal medenligtLandstingen utövar staten genom
fonderna.sedan iVDStyrelsernafonderna.styrelsernatillsätta i utseratt

landshövdingenoftaoch ärfond bestårlän 9Styrelsen i varje personerav
därmed inteoch harrepresenterad styrelsernaiordförande. Staten är inte

styrelsensellerVDtillsättningformellt inflytandeoch övernågot direkt av
utveck-respektiveilekmannarevisorertvåarbetei Staten utserstort. en av

deupphandlar NUTEKverksamhetsåret 1992och medlingsfond. Från
utvecklingsfonder.för allaauktoriserade revisorerna gemensamt

bestäl-kommuneroch länetsockså länsstyrelsenflertalet fonder är storaI
huvudman-statligadeninnebärnäringspolitiska insatser. Dettalare attav

medjämkasofta skalloch landstingens intentionerriktlinjer sammannens
önskemål.beställaresandra stora

målstymingAnslag och

regionalatill deårliga anslaget 24fördelar, detnämntsNUTEK ovan,som
intensifieratochförändratUnder två åren har NUTEKfonderna. de senaste

förGrundläggandemålstyrning.utformat effektivarebudgetarbetet och en
förmål avsättagenerella mätbaradenna är samt attatt upp-resurserange

uppföljning ioch äranslagsberedningutvärdering. NUTEK:sföljning och
allariksdagen givitriktlinjerutvecklade enligt de stat-allt väsentligt som

verk.liga

arbetarbefogenheroch andrastyrelserepresentationavsaknad formellI av
Kontaktrnannafunktio-kontaktmän och lekmannarevisorer.medNUTEK

fonderna. Detochmellanbetydelse för samarbetethar fått ökad statennen
ledningfondensochuppgift styrelsenkontaktmannens attiär gentemot

dialoglöpandeformmålen. sker itala för de övergripande Detta enav
mellan fonden och kontaktmannen.

erfarenhets-ochstyrelseseminarier, VD-mötenvidareanordnarNUTEK
fonderna, NUTEKmellandialogenträffar. fyller viktig funktion iDessa en

och regeringen.
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Mål målgrupperoch

Verksamheten syftar till främja utvecklingen internationellt kon-att ettav
kurrenskraftigt svenskt näringsliv på utvecklingsbara små-att satsagenom
företag, dvs sådana företag lönsammaär eller efter kaninsatsensom som
förväntas bli lönsamma. harDet tydligt markerats från de båda huvud-
männens sida finansierings-, rådgivnings-att och informationsverksam-
heten uteslutande syftar till utveckla livskraftigt näringsliv.att ett

Insatserna skall till lönsamma och utvecklingsbara företag.styras Detta är
grundläggande utgångspunkt för hela den statliga småföretagspolitikenen

syftar till stärka det enskilda företagetatt också helasom näringslivs-men
strukturen. Valet företag blir därför kritiskt deni meningen in-av att om

systematiskt in företagsatser sätts i blirär dessa insatser, ävensom svaga
de i det enskilda fallet framgångsrika,är i samhällsperspektivom in-ett

effektiva. I marknadsekonomiskt perspektivett leder detta till att resurser
hålls kvar i företag istället för föras över till företag med bättreattsvaga
framtidsutsikter se kapitel 2.

Det förenatär med svårigheterstora avgöra de regionala utveck-att om
lingsfonderna till destyrt utvecklingsbara företagen. Ett grund-resurserna
problem är avgöra företagatt är utvecklingsbart ellerett inte. Denom
definition på utvecklingsbarhet huvudmännen givit företagetär attsom
skall lönsamt eller kan komma bli lönsamt efter detvara att utveck-att
lingsfonden gjort sina insatser.

Målgruppen

I större enkätundersökning i december år Deen 1991 regionala utveck-
lingsfondernas strategiska konsultinsatser, NUTEK 1992 svarade 150ca
utvecklingsfondskonsulter, i huvudsak arbetar med strategisk konsul-som
ting, på frågor rörde arbetsuppgifter och målgrupper. tillfrågadesDesom

hur del arbetstiden destor till arbete olikaom i företag.avsatteav typer av
Därvidlag fick konsulterna även, utifrån sina uppskattningar, avgöraegna

de arbetar med utvecklingsbara företag.om

Konsulterna har i undersökningen själva fått bedömningen.göra Konsul-
har fåttterna hur del tiden understor normalvecka deuppge av en

avsätter till olika företagskategorier. En del tiden 31stor procentav - -avsätts för arbetei företag har vikande lönsamhet kon-som en men som av
sulterna bedöms ha expansionspotential.stor 19 arbetstidenen procent av
går åt till arbete företagi med god lönsamhet och expansionspotential.stor

12 arbetstiden åt företagprocent ägnas har godca lönsamhetav som men
begränsad utvecklingspotential.
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ochlönsamhetmedtill företagarbetstiden avsättsTotalt 32 svagprocent av
tilltredjedelartvågårtid överdennautvecklingspotential. Avbegränsad

utvecklingspoten-begränsadochlönsamhetvikandemedföretaghjälpaatt
fonden.frånmed låntial

4.6Figur
på olikaarbetstidenfördelningUtveckiingsiondskonsuIternas av

toretagskategorier

God 19%31%

Expansions- 6%espotential

2%132%Begränsad
lånmed,4%21

från fonden

vikande God
Lönsamhet

KällazN UTEK, 1992.

kontaktikommitkonsulten harpå vilketfrågor sättfinnsIrapporten om
fon-uppskattamöjligtdetfrågorpå dessa gör attmed företaget. Svaren om

efterfrågat tjänsten.harföretagetellerföretagenden har valt spontantom
arbetstidsindrygt 35de arbetarFondens konsulter procentatt avuppger

företagmedfondens 34efterfrågat tjänster,själva procentmed företag som
uppdragmedtill insats. 13initiativdär konsulten tagit procent somen

fondensfrånuppdragmedochpå fonden 8andrainitieras procentcaav
styrelse.

Tabell 4.5
arbetstidUtvecklingsiondskonsulternas

gar tillarbetstidAndel somav

35%Eiterfrágade tjänster
55%frånUppdrag fonden

0%1Annat
0 0 %1

KäIIaJNUTEK, 1992.

färre än 50harmed företaguteslutandearbetarKonsulterna nästan an-som
små före-riktigtläggsiarbetstidenUppskattningsvis 40ställda. procent av

anställda.färremed 10äntag
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Av studien framgår också det finns klart sambandatt mellanett andelen
debiterbar tid och storleken på de företag konsulten arbetar konsulterDe

debiterar större delen sin tid arbetar ocksåsom i företag.större Enkätenav
visar vidare tredjedel konsulternaatt lägger tid på företagen av mest som
är nyetablerade, i detta fall betydelseni mindre än år gamla.tre

När det gäller finansieringsverksamhetens målgrupp finns det ingen
aktuell studie direkt behandlat frågan. gårDet dock indirekt disku-som att

målgruppentera bedöma utfallet finansieringsverksamheten.attgenom av
Av de sammanställningar NUTEK framgårgjort fonderna uppvisarsom att

företagsekonomisktett resultat.svagt

Om resultatet räknas på det kapital arbetar företagen,i dvs finansiellasom
placeringar och likviditet borträknat, uppvisar fonderna totalt litetett
överskott på 3 år. Detta värdeprocent är genomsnitt årenper ett 1986av -1992. Ränteintäkterna totalt på det arbetande kapitalet 14 år,procentvar per
medan låne- och ränteförluster 11 år. Resultatet på denprocentvar per
knappa tredjedel utgörs utvecklingslån och -kapitalsom kortsik-ärav rn m
tigt negativt. Det finns förväntan denna finansieringatt skall utdel-om ge
ning på sikt.

Över perioden 1986 1992 har fondens samlade värde vuxit med i- genom-
snitt 7 år, vilket iprocent inflationen.stortper motsvarar Verksamhetsåret

försämrades1992 fondernas resultat och blev negativt -4 procent på den
del arbetar företagen.isom

Tabell 4.6
Utveckllngslondernas kredltengagemangnya
Genomsnlttllga värden áren 1986 1991-

Målgrupp Mkr

Tillverkande företag SNI 3 578 77%
Andra målgrupper 171 23%
Total finansiering årper 749 100%

Storlek, antal anställda Antal Mkr

Mycket små, 0 19 anställda 1 410 86% 540 72%-
Små, 20 49 anställda 163 10% 134 18°o-
Medelstora, 50 200 61 4% 75 10%-
Total finansiering árper 1 634 100% 749 100%

Etablerlngar, befintliga företag Antal Mkr

Nya företag, etableringar 433 26% 172 23%
Befintliga företag, utveckling 1 201 74% 577 77%
Total finansiering är 1 634per 100% 749 100%

Källa: NUTEK, 1992.
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utvecklings-regionaladevisarmålgruppengenomgång attkortaDenna av
färre 20ofta med änsmå företag,förhållandevismedfonderna arbetar an-

ochlönsamhetgodmed storföretagfinnsdenna expan-ställda. I engrupp
få över-försökerfonderna attföretagocksåsionspotential somsvagamen

påresultatettyderfinansieringsverksamheten ut-attgällerdetleva. När
ochföretagisinaharvecklingsfonderna antingen satsat svagaresurser

samtidigtframgångsrikahar varitprojektmångasatsatieller deatt som
mångafinansieratillprojektdessafrånöverskotten att nyade använtsom

projekt.riskfyllda

ochutredningartidigareidentifierats iProblem4.2 som
propositioner

utredningartidigareiuppmärksammatsfrågorredovisasIdet följande som
femtonårigautvecklingsfondernasregionalaunder depropositioneroch

problemdetydliggöraochidentifieraSyftet med avsnittet ärhistoria. att
fort-ochutvecklingsfondernaregionalaföljt deåren har somgenomsom

förslagen iförgrundendelutgörAvsnittet,lösta.farande inte är avensom
utredningsföretagetfrånpåbaserasavslutande kapitlen,de rapporten

analyser.utredningensoch påABEuroFutures egna

utredningar,vadredovisasavsnitt. FörstFramställningen delas in i tre som
verksamheten,inriktningönskvärdriksdag harochregering sagt avenom
genomgångslutligenochmålgruppendiskussionsedan följer avenomen

behandlats.huvudmannaskapetfråganhur om

finansieringinriktning ochVerksamhetens

företagareföre-bildades 1978utvecklingsfonderna attregionalaDe genom
kreditför-börjanförstärkta Ioch fickomvandladesningarna varresurser.
betänkan-Redan iverksamhet.fondernasdelenmedlingen den största av

framförtsförslagemellertidhade att1972:78 FöretagsserviceSOUdet
förvid olika insatserdvsföretagsservice, attvid kvikt skulle läggasstörre s

kontaktförmedling. Dennaochrådgivningmed information,komplettera
Utbyggd1977:3SOUbetänkandetbetonades iföretagsserviceverksamhet

propositionencentrala frågorna ideochregional näringspolitik var en av
deUnderföretagen.medelstoramindre och197778:40 deprop. om

företagsserviceaktivi-harverksamhethittillsvaranderegionala fondernas
förslag.andraochpropositionerökad tonvikt igivitssuccessivtteterna

företags-utvecklingsfondernasbeträffarvadförändringenlångsiktigaDen
två kurvor. Den representerarfiguren ritasåtergesi figur I4.4.service ena

önskatregeringochriksdagvadutredningen gjorttolkningden seavsom
förslag.benämnskurvanandratiden. Denför utveckling över



Den andra kurvan speglar försök sammanfatta denett faktiskaatt utveck-
lingen under de femton åren. Utredningensenaste är medveten detattom
i utredningar och propositioner har förekommit enstaka förslag och upp-
fattningar gått stick i stäv huvudlinjen. Utredningen harsom mot dock
uppfattat huvuddragen enligt följande sammanfattningar. denI schema-
tiska figuren den lodräta axelnrepresenterar personalresurser påsatsassom
olika verksamheter.

förstaEn viktig förändringstrend företagsserviceaktiviteternaär att givits
ökad prioritet under åren. Det är dock utredningens uppfattning dennaatt
förändring genomförts långsammare än vad givits uttryck för isom pro-
positioner och riksdagsbeslut.

Flgur 4.7
Fran kredltglvnlng tIII toretagsservlce prlnclpsklss

Å

Personal-
resurser

FÖRETAGS-
SERVICE

ungefärlig bild av,NN hur det iutser
x verklighetenxx

KREDWER xxx Hur regering och
4 riksdag viII prioritera

insatser förslag

1972 1977 1982 1987 1992

Företagsserviceverksamheten har diskuteras i antal utredningarett stort
och propositioner under 1980-talet. En generell utgångspunkt före-är att
tagsservicen alltid skall utgöra komplement till denett privata marknaden;
den får aldrig bli konkurrent till privata tjänsteföretag. Vid flertalen ett
tillfällen har regeringen pekat på fonderna skall stimuleraatt uppkomsten

tjänsteföretag, dvs fonderna snabbtav skallnya att göra sig själva över-
flödiga. Ofta detsägs tjänsterna skallatt strategisk karaktär inomvara av
områdena marknadsföring, och produktutveckling.export
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vadsvårt avgöramycketpraktiken är attdetipeka påvillUtredningen att
enkät-refereradedenoperativt. Avrespektivestrategisktär ovansom
går detutvecklingsfondernavidkonsulterbland 150överundersökningen

strategiskt ochvad ärgällerdethuvuddrag närvissadock utläsa somatt
till degårfondernasmycketoch huroperativtvad somär resurseravsom

bil-nivåerna iframhållavillUtredningen attinsatser.olika typerna av
rimligtdockärosäkra. Detdefinitionerna ärgrundpåosäkraderna är attav

rådgivningstrategiskåtså mycketsiginte ägnatfonderna somatt anta att
önskemåluttrycktregeringriksdag och om.

signaler.motstridigafondernagivitriksdagenföljddelvisDetta är attaven
medoch arbetanäringspolitiskaskallfondernavelatDels har att varaman
lön-svårtalltid harföretag attdärområden privatastrategiska varade

ifondernabesparingsskäl, attuppmanathar riksdagen,dels avsamma,
verksamhet.sinavgiftsfinansieragradhögre

4.8Figur
principsklssrådgivningstrategiskInslagEtt ökat

Personal-
resurser

STRATEGISK
RÅDGIVNiNG.......... bildungefärlig.- av....................

ä .4-3: i............... dethur utser
verkligheten

ochregeringHur
prioriterariksdag villANNAN förslaginsatserRÅDG|VN|NG
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Underpå gamla.delagratsuppgifterflerfått fler ochFonderna har som
medarbetauppgiftenfondernafick1980-talet atthälftenförsta t exav

energirådgiv-från SIND,med refinansieringföretagsutvecklingstrategisk
tid,teknik i rättelektronikinsatser,ochbeträffande mikro-rådgivningning,

underleverantörsprogrammed SIND,samverkani osv.starta eget-program
uppgifterantal attfåtthand utansåledes efterFonderna har stortett nya

ökat.resurserna



När utvecklingsfonderna bildades fick1978 fonderna i lånefon-mer pengar
den och totalt och decentraliseratett för finansieringsverksamheten.ansvar
Under de första åren kunde fonderna få förlusttäckning från Avstaten.
statsfinansiella och andra skäl drog regeringen tillbaka förlusttäck-senare
ningen. Fonderna skulle enligt huvudmännens fåmening klara finansie-
ringen på hand, vilket i praktiken innebar utlånings- och finansie-egen att
ringsverksamheten skulle självbärande, dvs fonderna borde klaraattvara

hålla fonden realtatt intakt.av

fondernaInnan bildades dvs inom för de dåvarande företagare-ramen
föreningarna och under de första åren arbetade fonderna högi grad med
rörelselån realsäkerheter och borgen.mot Regeringen har därefteri flera
propositioner betonat fonderna i principatt inte skall syssla med lån-
givning säkerheter. Detta skallmot enligt den statliga huvudmannen vara
bankernas och det ordinarie kreditväsendets roll.

Ienlighet med regeringens strävan göra utvecklingsfondernaatt till ett ren-
odlat komplement på finansieringsmarknaden föreslog regeringen börjani

1984 fonderna skulle fåatt finansieringsinstrument,av ett nytt det ks
utvecklingskapitalet. Detta innebar i praktiken fonderna fick mycket friaatt
händer finansiera projekt företag.att i fickDe själva avgöra finansie-om
ringen skulle ske formi lån Villkorlig återbetalning,mot vinstandelslånav
eller bidrag royalty. Regeringenmot betonade utvecklingskapitaletatt ute-
slutande skulle användas företagi lönsammaär eller kan bli lön-som

Grundtanken är fondernassamma. samlade utlåningatt skall avkast-ge
ning motsvarande minst inflationen.

Regeringen har flerai propositioner under 1980-talet fondernauppmanat
atti högre grad arbeta med utvecklingskapital. Fonderna har detta intetrots
väsentligt ökat andelen utvecklingskapital. förklaringEn till detta det,är att

det visat flerasigi studier, varitsom mycket svårt få tillräckligt högatt
avkastning på utvecklingskapitalet. Dels därför det är svårt hittaatt deatt
lovande projekten, dels därför det svårtär skrivaatt kontrakten såatt att
återbetalningen sker problem.utan

Genomgången har visat 30 deattovan procentca av nya engagemangen urden statliga lånefonden går till k utvecklingskapital Detta innebär ås m m.
andra sidan hela 70att vanligaär rörelselån.procent Dessa uppgifter bör
dock betraktas med försiktighet därförstor det kallasatt amorterings-som
lån ofta bär mycket större risk än vanliga lån.en Enligt fonderna och
NUTEK skulle inte banker eller andra finansiärer dessa lån. Som tidigareta
diskuterats har dessa amorteringslån också hävstångseffekt innebären som

företagarna fåratt låna ytterligare banken tack fonden har gåttav attvare
in. Den sammanfattning utvecklingen utredningen göri nedanstå-av som
ende figur bör därför läsas med viss försiktighet. slutsatsEn utred-som
ningen drar dockär de regionala fondernaatt inte de åläggandenmotsvarat
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uttryck föroch riksdag givitrisktagande regeringökatett genomsomom
åren.

Figur 4.9
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Målgruppenvalet företagav

fondernasflera tillfällen underFondernas målgrupp har diskuterats vid
medfondernakonstaterashistoria. Iutredningar och propositioner att nu-

mål-denmindre del primäravarande kan nåinte änannat en avresurser
SIND gjorde iföretagen. utvärderingde tillverkande Den somgruppen,

denådde tillbörjan 1980-talet pekade på fonden 6 procentutatt avcaav
små företagen målgruppen.i

industriföretag itredjestudie från pekar påEn NUTEK att vartcasenare
utvecklingsfonden.medmålgruppen någon gång konkret har samarbetat

uteslutandefondernaframhållsalla utredningar och propositionerI att
lön-sådana företag ärarbeta utvecklingsbara företag, dvsskall med som

framhålls fleraieller kan bli lönsamma efter Detinsatserna. sam-samma
nödvändigfår på sådantmanhang fonderna aldrig stöd sätt attettatt enge

fördröjs.strukturomvandling näringslivetinom

svårigheterpå deflera ställen detta betänkande pekatUtredningen har på i
företag.utvecklingsbaraidentifiera khar förelegat det gällernär att ssom



Nedanstående schematiska figur bygger på den tidigare refererade enkät-
undersökningen där utvecklingsfondernas konsulter fått bedöma iegna
vilken omfattning de arbetar i utvecklingsbara företag.

Figur 4.10
Mot ökat Inslagett utveckllngsbara företag prlnclpsklss
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Huvudmannaskap och organisation

Staten och landstingen huvudmänär för fonderna. Alltsedan 1978starten
har landstingen de skall fondernassitta iutsettensamma sty-personer som
relser. Redan deni grundläggande propositionen prop. 1977 78:40 deom
mindre och medelstora företagen anförde regeringen fannsdet nack-att
delar med landstingen utsåg styrelserna. fleraatt I propositioner under
1980-talet har regeringen tagit styrelsefrågan med anledning utred-upp av
ningar från Industriförbundet, SIND och finansieringsutredningent ex

samtliga föreslagit sättet styrelse skall förändras.attsom att utse

Utredningarna har alla föreslagit den huvudmannen böratt staten som ena
representerad i styrelsen. Vidare betonas näringslivsrepresentatio-vara att

bör förstärkas. Ipropositionen prop. 1989 90:8 näringspolitiknen om m m
föreslog regeringen ändring dock inte riksdagen.antogsen som av

fleraI studier, SIND 1981:7 och Industriförbundetstex utvärdering, har
framhållits fondernas mål oklara.är Fleraatt utredningar har behandlat
konflikten mellan de regionala, sysselsättningspolitiska målen och de
nationella näringspolitiska ambitionerna. Både verket och Industriförbun-
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nationella,denfonderna uteslutande bör prioriteradet framhåller att
sysselsättningspolitik.åtverksamheten och inte ägna signäringspolitiska

med styrelsenssåledes problemetutredning efter utredning harI samman-
de regeringsproposi-målformuleringen berörts.den oklara Isättning och

dock, medharår fonderna existeratunder detioner lagts 15 somsom
kundeinteförslag till ändringar styrelsen 1989undantag det somavav

redovisats.problem Enförslag till lösningar dessagenomföras, inga av
huvud-de bådasåledessamlad bedömning utredningen ärgör attsom

omfattningönskvärdpolicyfunktion inte ipå grundmännen en svagav
på fältet.verksamhetmål och riktlinjer till praktiskkunnat omsätta ute

regionalaSmåföretagens uppfattningar de4.3 om
utvecklingsfondema

småföretagare i helaomfattandeEnligt två SIFO-undersökningar, 450en
finns detsmåföretagarei Stockholmsregionen,landet och riktad till 400en

deverksamhetbetydande bland företagen för denintresseett typ somav
tillnår också nästanregionala utvecklingsfondema bedriver. Fonderna ut

tredjedel företag målgruppen.alla den primäraien av

och Stock-genomfördes iTotalt den rikstäckande studien intervjueri 450
urvalet strati-småföretagare anställda.holm med med Genom400 2 49 att-

småföretag medför samtligafierats kan hävdas representativaäratt svaren
anställda i2 49 Sverige.-

Tabell 4.7
konsultutbudetför förbättraAnser Du det behövs offentliga insatser attatt

affärsidésmáföretagennär det galler hjälpa med utveckla sinatt att
Svar fran småföretagare

StockholmRiket %%

18I högsta grad 22
Till viss 38del 43en
Behövs 40inte alls 30
Tveksam,4. 4 4vet

01svar

KäIa:SIFO, 1992.

erfarenhetertillverkningsföretagen har tredjedelAv i landet aven egna
Stockholm, därpraktiskt utvecklingsfonden. det gällersamarbete med När

påfondens förhållande storlek mindre äntill målgruppensi ärresurser
erfarenhetandra håll, industriföretag praktiskhar alla17 procent egenav
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samarbeta med utvecklingsfonden. Resultatenatt tyder också på små-av att
företagen i Stockholm generellt har färre kontakter med branschför-sett
bund och småföretagens organisationer i landet.än övriga

Tabell 4.8
Vllka följande eller myndigheterav har Dupersoner, praktiskorgan egen
erfarenhet samarbetaatt medav
Svar fran småföretagare; flera har avglvlts varför procentsummansvar
överskrider 100 procent

Riket Stockholm% %

Ert branschtörbund 44 31-
Någon smátöretagens organisationer 30av 32-
Inget samarbete 25 33-
Utvecklingslonden 22 17-
Kommunala náringslivssekreterare 71 7-
Handelskammaren 16 12-
NUTEK 13 9-
Annat organ 13 10-

KäIIaJSIFO, 1992.

nöjdaHur företagarnaär och konsulterna med utvecklingsfonden

Över hälften alla industriföretag arbetat tillsammans fonden,medav som
55 nöjdaär eller mycket nöjdaprocent, med utvecklingsfondernas insatser.
Av på frågan framgår å andra sidan 12 alla klartsvaren äratt procent av
missnöjda och ytterligare 11 missnöjda med sin kontakt fon-medprocent
derna. Resultaten från Stockholm är positiva. Här 62 procentmer uppger

de är nöjda med fonden,att medan andelen klart missnöjda eller miss-
nöjda är 7 respektive 9 procent.

Tabell 4.9
Hur nöjd är Du med de Insatser utveckllngstonden gör för er
Svar frán småföretagare, exklusive tveksamma, svar

Riket Stockholm% %

1.Klart missnöjd 12 7
2. 14 9
3. 13 21
4. 29 27

Mycket nöjd 26 35

KäIIa:SlFO, 1992.

I samband med den rikstäckande studien frågade SIFO konsulter200 som
arbetar med småföretag hur nöjda dei allmänhet med de insatserom var
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utvecklingsfonden ilänet visade konsulterDet sig degör. 147attsom som
inte näringslivssekreterare eller anställda vid utvecklingsfondenvar var
mycket fondernanegativa till företagarnavadänmer var.

Småföretagskonsulternas inställning till utvecklingsfonden

Tabell 4.10
Hur nöjd år allmänhetDu I med de Insatser utveckllngstonden länetl
gör
Svar fran smátöretagskonsulter, exklusive tveksamma, svar

Narlngsllvssekr
ÖvrAlla tondkonsultero

Klart missnöjd 8 5 10
2. 17 13 19
3. 30 21 33
4. 22 38 16

Mycket nöjd 7 18 3

KäIIaJSIFO, 1992.

tabellen framgårAv småföretagskonsulterna väsentligt mycketäratt
mindre nöjda fondernasmed verksamhet småföretagenvad självaän är.
Endast 29 nöjda ellerär mycket nöjda. de privata konsul-Avprocent

Ävenär 10 klart missnöjda. härterna det frågan Småföretags-ärprocent om
konsulter har praktisk erfarenhet samarbete med utvecklings-som egen av
fonder.

vidareFör information NUTEK Behovet1992:46 sär-rapporternase av
skilda småföretagspolitiska insatser Utvecklingsfonden i Stockholmsamt
1993 Hur kan små industriföretag i Stockholms län utvecklas och expan-
dera

Sammanfattande4.4 problembild

Genomgången föreliggandei kapitel visar de regionala utvecklingsfon-att
derna under åren bedrivit omfattande verksamhet syftei främjaatten
nyföretagandet och utvecklingen befintligai småföretag. Verksamhetens
volym har varit i princip oförändrad det statligaäven anslaget harom
minskat i reala termer.

Utredningens allmänna slutsats fondernasär verksamhet i utsträck-att stor
ning kan fylla det behov kompletterande insatser identifieratsanses av som
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kapitleni och Utredningen2 konstaterar dock verksamheten präglasatt
mycket regionala variationer inte beroendeär näringsgeo-storaav som av

grafiska förhållanden beror på den verkställande ledningen ochutan att
styrelserna prioriterar olika delar verksamheten olika huvud-och attav

haft begränsademännen möjligheter verksamheten.att styra

Detta innebär län låt åtvissa prioritet nystartade företagatt t trots attex ger
det inte finns andra aktörer, medan andra mycketsatsar stora resurser

företag. De regionala variationerna kan Visa sig vissa län iattnya genom
hög grad arbetar med utvecklingskapital, medan andra län allt väsentligti
arbetar med rörelselån säkerheter.mot

Till dessa regionala skallvariationer läggas fonderna generellt inteatt sett
fullt efterkommit den statliga huvudmannens riktlinjer det gällerut när

arbeta med utvecklingskapital, utvecklingsbara företag ochatt ettsom
entydigt komplement till marknaden.

Utredningen drar utifrån dessa konstateranden slutsatsen den statligaatt
huvudmannen inte har kunnat eller haft otillräckliga förmandat att

målomsätta och riktlinjer praktisk handling.i

följderHärav det förstaFör har centrala policydeklarationer fåttinteatt:
genomslag i organisationen helhet. har nåttDen inte den harut,som
uppfattats olika på olika håll landet elleri de regionala fonderna har inte
brytt sig riktlinjer.statensom

För det andra har utvecklingsfonderna och huvudmännen haft detinte
arbetssätt och den organisation krävts för kunna förmedla policynattsom
och riktlinjernaomsätta till praktisk handling.

Utredningen kommer därför förslagsdelen behandlai dessa problematt
föreslå effektivare policyfunktion redovisa arbetssättattgenom samt atten

mycketi hög grad bygger på lokal samverkan. förslagsdelenIsom en
kommer utredningen exempel på sådana lokala samverkans-att ge
aktiviteter ligger linjei med den statliga policyn.som

Utredningen således, utifrån den statliga huvudmannens perspektiv,ser
behov stärka policyfunktionen. Utredningen konstaterar blett stort attav a

studera den historiska utvecklingen under 1980-talet det inteatt attgenom
tillräckligtär och tydligare direktiv i propositioner och anvis-att ge nya

ningar. Detta har den statliga huvudmannen redan lång radgjort i en pro-
positioner dessa direktiv sedan i praktisk handling. Utred-utan att omsatts

harningen med utgângspunkti beskrivningen de regionala utveck-av-
lingsfondernas komplexa organisationsstruktur, med bl dubbla ocha ur
inflytandesynpunkt ojämlika huvudmän konstaterat det nuvarandeatt-
huvudmannaskapet förenligtinte med effektiv regionalär statlig lokalen
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tillsmåföretagspolitik. Utredningen återkommer därför förslagsdeleni
för policyfunktionen.grundläggande organisatoriska förändringar stärkaatt

utsträckningUtredningen konstaterar fonderna praktiken betydandei iatt
kunnat på år efter år för bristsäkra få anslag verksamheten. Dennaattvara
på konkurrens genomförandeledet verksamhetens effek-kan ha hämmati

hafttivitet och har med all säkerhet försvårat harstyrningen. Staten inte
genomförare.möjligheter byta Utredningen återkommer till detta iatt

Ökadförslagsdelen under rubriken konkurrens genomförandeledet.9.4 i

Utredningen har också funnit de utvecklingsfonderna alltförregionala iatt
liten omfattning har förankringgod eller legitimitet bland olika privataen

seorganisationer. kritik småföretagensDen organisationer t exsom
utvecklingsfondernaSveriges Industriförbund och riktat1981, Företagen

de regionala utvecklingsfondernas har enligt utredningenverksamhetmot
saklig grund, fonderna för hög med företagi grad arbetart atten ex svaga

och det ibland förekommer befintligakonkurrerar medinsatseratt som
eller nystartade företag.privata betydande del kritiken bottnarMen en av
ocksåi fonderna enskilt och tillsammans förmåttinte sprida kännedomatt

och få legitimitet för sitt arbeta.sätt attom

Utredningen de regionala utvecklingsfonderna haftharattanser svag
näringslivsanknytning deni näringslivets organisationermeningen att

fulltinte har ställt bakom fondernas verksamhet. vållatsig harDettaut
problem, inte minst det gällt få förståelse för verksamhetennär och stödatt
på lokal nivå. Utredningen återkommer till detta problem förslagsdeleni
under rubriken förankring9.2 tillBättre näringslivet.

Utredningen konstaterar avslutningsvis omfattandedet det under-att trots
lag utredningen utgått ifrån finns behov ytterligare komplette-som av
ringar. Det gäller dels genomförandefrågor, dels finns det behov fort-ett av

syftarstudier till effekternaanalysera de samhällsekonomiskasatta attsom
den regional lokal verksamhet här aktuell.ärtypav av som
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målgrupper och principiellaMål,
för verksamhetenutgångspunkter

sammanfattningUtredningens forslag l

främja utvecklingenföreslår den organisationen skall ettUtredningen att avnya
Verksamheten skallkonkurrenskraftigt svenskt näringsliv.internationellt vara

pápá näringspolitik komplettera med insatser deinriktad renodlad och mest
områdena: nyföretagandeinsatser, finansie-strategiska informationsnätverk,

EG:slinje medring företagsutveckling. Utredningens förslag helt ioch är re-
pá omradet.kommendationer

företagsutvecklandeNärdet galler finansieringsmäklarroll och pro-
pá sådanajekt skall arbetet inriktas utvecklingsbara projekt och företag, dvs

har betydande tillväxt- och lönsamhetspotential och kan bli inter-som en som
nationellt konkurrenskraftiga, säväl exporterande importkonkurre-dvs som
rande.

Organisationen på konsultverksamhetskall inte hand driva operativ utanegen
så långt möjligt köpa förmedla tjänster privata företag.ellersom av

Organisationen tjänsteföretagskall främja uppkomsten konsult- ochav nya
stimulera utvecklingen riskkapitalkällor.samt av nya

föreliggande kapitel för verk-I redovisas mål, målgrupper och principer
samheten. Syftet förde övergripande utgångspunkterna verk-är att ange
samheten. de därpå följande ochI kapitlen fördjupas6 8 resonemangen-
konkreta exempel på verksamhetens inriktning ges.

målVerksamhetens5.1

Målet för de direkta har åren uttryckts på flertalinsatserna Isätt.ettgenom
prop. 1977propositionen 78:40 mindre medelstora företagen redo-De och

visades den k Företagareföreningsutredningens målformförslag till ule-s
Enligtring. denna skulle uppgiften för blev de regionaladet som senare

utvecklingsfonderna främja utvecklingen internationelltatt ettvara av
konkurrenskraftigt svenskt näringsliv möjligheter till ökad ochsom ger

sysselsättning. på småföretagen.bör ske med särskild inriktningDettatrygg
Föredragande industriminister anslöt form ulering ochsig till utredningens
tillade verksamheten också syfta förkunde till verkasägas attatt att
utveckla viljan och förmågan företaghos länet driva ochi att attpersoner



företag. Vidare anförde industriministern organisationenstarta attnya
bör inrikta företagsina stöd och utvecklingsinsatser bara på redaninte som

lönsammaär också på sådana företag efter kan uppnåinsatserutan som
lönsamhet. Därvid markerades fickockså det aldrig bli fråganatt att taom

för de beslut fattades småföretagen. före-över enskildei Denansvaret som
måste enligt industriministern alltid ha det slutgiltiga förtagaren ansvaret

de beslut fattas företaget.isom

den k småföretagspropositionen 82:118I prop. upprepades den tidi-1981s
målform uleringen med tillägget fonderna skall medverka tillatt attgare

uppnå tillfredsställande effektivitet hos enskilda företag och möjligasteien
mån bidra till effektiv produktionsstruktur olika branscher.inom Före-en
draganden vidgade således målresonemanget och med ytterligaretog en
viktig aspekt, nämligen främja effektiv produktionsstruktur.enatt

De regionala utvecklingsfondernas verksamhet har därefter berörtsi tio-ett
tal propositioner under 1980-talet. Senast frågan i regeringspro-togs upp en
position ipropositionen prop. 92:51om småföretagspolitik1991var en ny
bet. 199192:NU14, rskr 92:93. anförde föredragande statsrådet1991 Där att
den låga tillväxttakten i den svenska ekonomin fordrar omprövningen

den långsiktiga ekonomiska politiken. och framgångsrikaNyaav mer
måstevägar prövas. Vidare redovisades den småföretagspoliti-attnu nya

ken skulle ha följande huvudsakliga innehåll:

förbättrad rättssäkerhet, bl äganderätten ochatten a genom-
näringsfriheten skrivs grundlagenin i

effektiv konkurrens skapas i privat och offentlig verksamheten-
skattetrycket sänks effektiv riskkapitalmarknad för småföretag skapasen- -
lagar och regler på olika områden förenklas och borttas-
nyetablering och Europakontakter underlättas-

I propositionen anfördes vidare: påFör utvecklingskraften ochatt ta vara
mångfalden hos småföretagen underlätta fordrasnyetableringarattsamt att
politiken inriktas på skapa goda förutsättningar.generella ... Deatt
näringspolitiska branschstöden avvecklas och de selektiva åtgär-övriga
derna skall begränsas till de områdena.strategiska Utredningen åter-mest
kommer bl förslagsdeleni till vad kan med de mest strate-a som avses
giska områdena.

I proposition prop. 1992 93:82 kapital företagtill bet.en senare om nya
1992 93:NU19, rskr 1992 93:145, aviserade föreligganderegeringen utred-
ning angående utvecklingsfondernas ställning och roll samhälletssom
stödorgan för små och medelstora företagi hela landet se beskrivning av
direktiven i kapitel 1.
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målUtredningens förslag till för den organisationennya

de finansplanerna och andra dokument betonarI i regeringensenaste
småföretagen spelarmycket tydligare i tidigareän propositioner att en

förnyelsencentral roll för tillväxten och hela det svenska näringslivet.i
på förnyelse har legat tillDen tonvikt regeringen lagt tillväxt ochsom

för målformulering.grund utredningens

påenlighet härmed utredningen verksamheten skall inriktasI attanser
utvecklingsbara företag. definierats påbegrepp har tidigareDetta inte annat

skulle sådana företag efterdet lönsamma ellersätt än äratt avse somsom
insats kan bli lönsamma. Någon vad skallpreciseringnärmareen av som

uppfattas lönsamt har aldrig Utredningen vill begreppetgjorts.som ge
utvecklingsbara företag tydligare framhålla detinnebörd att atten genom

projektskall gälla företag baserade på affärsidéer med betydandeärsom
tillväxt- och lönsamhetspotential. detta ligger också det skallI röra sigatt

projekt företag kan konkurrenskraftiga. Medbli internationelltom som
internationell konkurrens såväl importkonkurrens.export-avses som

för verksamheten baraInom skall insatser kunna riktas inte motramen
företagenskilda också företag samverkar i integreradeutan grupper av som

produktionsnätverk. Samarbete detta slag har blivit allt vanligare underav
år och torde komma betydelsefulltbli under de kom-änattsenare mer

mande åren.

väsentlig utgångspunkt,En dessutom särskilt betonats deni senastesom
prop. 92:51ompropositionen småföretagspolitik, de1991 är atten ny

selektiva åtgärderna skall begränsas strategiska områdena.till de Demest
förslag utredningen redovisar det följande präglasi hög gradisom av
denna ambition tydligt för verksamheten. Genomatt attange ramarna ge
verksamheten denna inriktning utvecklingsbara företag med godamot
förutsättningar hävda sigi internationell konkurrens enskilt eller iatt
samarbete med andra utredningen det övergripande måletattanser om
tillväxt och förnyelse bäst kan tillgodoses.

Enligt utredningens uppfattning det meningsfullt ytterligareär inte att
målen.precisera istället ändamålsenligtDet är i degörsatt,mer som

följande kapitlen, påexempel verksamheter deninom givnage som ryms
målformuleringen föreslå förut-organisatorisk lösningsamt en som ger

försättningar uppnå mål. frågoruppställda Viktiga blir härvidlag huratt
lokalt och regionalt identifierar vilka företag utvecklingsbaraärman som

och hur utformar de strategiska de följande kapitleninsatserna. I treman
utredningen påexempel uppfyller dessa kriterier och där-insatserger som

för lämpliga förär den vill dock redanorganisationen. Utredningennya
här återigen framhålla till lokala förhållanden ochanpassningenatt sam-
verkan med lokala aktörer bör avgörande inslag verksamheten.iettvara
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De malen | sammanfattningnya

Verksamheten syftar till främja tillväxt ochatt förnyelse i det svenska närings-
livet genom

göra strategiskaatt insatser i k utvecklingsbara företag; samts-
endast sådanagöra insatser páatt effektivt kompletterarett sättsom-

marknaderna och gör dessa effektiva.mer

Den5.2 organisationens målgruppnya

Mäldiskussionen bör enligt utredningen i relation till denovan ses nya
organisationens målgrupp. Lika viktigt ha tydliga mål och effektivaattsom
insatser blir dessa insatser sätts in i företag.rätt Målgruppsresonemangetatt

därförär centralt. förstaDen utgångspunkten i utredningens arbete med att
identifiera målgruppen fastställaär vad med små företag.att Isom avses
internationella sammanhang inom EG- har för vadgränsent ärex som-

småföretag vidett 500 anställda. detNär gäller finansieringsatts brukar ofta
gränsen sättas vid 250 anställda. EG brukar i sina också ha gränsprogram en
vid5O anställda.

tidigareI sammanhang och dei instruktioner gällt för de regionalasom
utvecklingsfonderna har mindre och medelstora företag företagsetts som
med färre än 200 anställda. Denna storleksbegränsning har praktikeni haft
liten betydelse då utvecklingsfonderna mycket sällan kommit arbetaatt
med företag flermed än 100 anställda. detNär gäller de strategiska kon-t ex
sultinsatserna har fonderna sällan arbetat företagi flermed anställda.än 50
Vid finansieringsinsatser kan något företagstörre ibland komma fråga.i
Enligt NUTEK:s beräkningar har 86 de får finansiering färreprocent av som
än 20 anställda.

Utredningen föreslår ingen ändring nuvarande storleksinriktning medav
företag till 200 anställda. Utredningen kommer dock konsekvent deniupp
följande framställningen använda begreppet småföretag. Genom dettaatt
markerar utredningen tyngdpunkten för denatt organisationens verk-nya
samhet kommer ligga vid de mindre företagenatt med till anställda50upp
och organisationen i realitetenatt också kommer syssla med nystartadeatt
företag och utvecklingsbara företag med fåtal anställda.ett

Betoningen internationell konkurrenskraft kommer innebära attav att
lokala serviceföretag, små butiker, budfirmor ocht verksamhetex annan
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överblickbarlokala miljön, inombetydelse för denär stor men somsom av
konkurreraförmågaavgörande för Sverigestid kaninte attantas vara

utvecklings- ellerfå del särskildainternationellt, kommer kunnainte att av
företagdock dessaSom redovisas kapitel bör ävenfinansieringsinsatser. i 6

informationen.få del den allmännaav

målgruppenoch har den avgränsatsItidigare förslag propositioner primära
Utredningen ansluterföretag industrinäratill tillverkande och tjänster.

dockUtredningentill denna näringsgrensavgränsning.sigi princip anser
det ökadetekniken ochmålgruppen bör perspektiv deniatt nyases av

detta drar utred-mjukvaruinnehållet produktionen.service- och i Av
hämmande för den organisationenden slutsatsen detningen att nyavore

för den avgörandenäringsgrenskoder iställetden skulle styras avom av
affärsidén tillväxt- och lönsamhetspoten-frågan den grundläggande harom

tial konkurrens.och kan hävda sig internationelli

bland de företagfortsättningen, liksom måste urvaltidigare, görasI ett som
sammanvägdutifrånvänder till Valet måstesig organisationen. göras en

förutsättningarbedömning affärsidéns bärkraft och entreprenörens attav
föreslårgenomföra utredningenden. organisatoriska lösningDen nya som

delägare. kom-kapitel innebär näringslivet föreslås Dettai 9 inatt som
och det nationella,bland mycket innebära den kompetensannat att attmer

tillför kanregionala och lokala kontaktnät de huvudmännensom nya
skall ingå ikomma till arbetet med identifera vilka företaginytta att som

målgruppen.

Utredningen vill därför låsa fast målgruppen vad angivitsinte än sommer
och nöd-betydandeDenna generella målgruppsbestämning ettovan. ger

vändigt för dock bestämtlokala överväganden. Utredningenutrymme tar
avstånd från företag medeller finansieringsinsatserservice- görs iatt svag

förlönsamhet, betydelsebegränsad tillväxtpotential och liten eller ingen
utvecklingen andra företag industriella nätverk.iav

Grundläggande för den organisationensprinciper5.3 nya
verksamhet

förstaföreslås få tydliga kännetecken. detDen organisationen För atttrenya
kraftsamlar informationsnätverk,den kring områdenade strategiskamest

teknisknyföretagandeinsatser finansiering företagsutveckling därochsamt
utveckling utförligt deviktigt inslag. områden beskrivs iär Dessaett tre
följande kapitlen. aktiviteter ochdet andra fokus ligger på lokalaFörtre att
nätverksbyggande. det tredje vikt läggs vid organisationenFör attatt stor ge

sådan utformning den kanoch sådana kompetensmässiga atten resurser
målenomsätta i praktisk och effektiv verksamhet.
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Kraftsamling kring de strategiska områdenamest

Organisationen skall enligt utredningens uppfattning präglas mycketav en
medveten efter bidrasträvan till främja svenska småföretags inter-att att
nationella konkurrenskraft klart definierade näringspolitiska insat-genom

Med begränsade måste det självklart kraftsamla påattser. resurser vara
områden där organisationens insatser får den tillväxteffekten.största Det
gäller, såsom utförligt beskrivits i kapitel komplettera informmedatt
tion och kontakter där privata konsulter, organisationer eller myndigheter
har små förutsättningar verksamma.att vara

påExempel strategiska områden

tydligtEtt exempel på sådan kompletterande insats beskrivsär, ien som
kapitel hjälpa till bygga informations- och kontaktnätverkatt kringatt
olika nationella och internationella stödsystem snabbt förändras tillsom
följd bl EES-avtalet. denAven inhemska utvecklingen ställer ökadeav a
krav på förbättrade informationsnätverk Företagen måste, enligt ut-m m.
redningens uppfattning, kunna få vad finns tillgängligt iformveta som av
stöd och nätverk. Den organisationen med förankringägarmässig inya en
och samarbetenära företagensmed organisationerett förbätt-avsevärtger
rade möjligheter utveckla effektiva nationella,att regionala och lokala
informationsnätverk.

detNär gäller nyföretagandeinsatserna, beskrivs kapiteli skallsom orga-
nisationen kraftsamla kring lokala kampanjer, upphandling och admi-
nistration kompetensutveckling och framför allt kring uppföljande in-av

Den uppföljande rådgivningen,satser. där det möjligt börär ske medsom
lokala kan betydandei omfattning sätt sälja inresurser, ett attses som
privata redovisningsbyråer, revisorer och andra konsulter pekaattgenom
på behovet dessa tjänster inom företagen. handlarDet denav attom nya
organisationen identifierar informationsbrist på marknaden och stimu-en
lerar till skapa långsiktigt effektivaatt lokala nätverk löser delsom en av
problemen.

Vid finansieringsinsatser i utvecklingsbara företag bör organisationen bistå
med utforma affärsplaner förmedlaatt och kontakter med andra finansiä-

Utredningen Ävenvill betona denna roll finansieringsmäklare.rer. som
här kommer samarbete mellan huvudmännen desamt resurser som
huvudmännen förfogar över kunna goda förutsättningar föratt ge en
sådan mäklarroll. de fallI där inga andra finansiärer finns tillgå, skallatt
den organisationen ha möjlighet skräddarsy finansieringslös-nya att egna
ningar.
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fortlöpande diskussioner kringNormalt bör därefter deltaiorganisationen
bollplank. Utred-projektet rollen samtalspartner och strategiskti som

finansieringsarbetet.lyfta fram de uppföljande aktiviteternaningen vill i
för utvecklande aktivi-skall också skapaorganisationenDen nya arenor

samlade kontaktnät.bl för huvudmännensinomteter, ramena

till företagsutveck-det gäller den del skallNär avsättasav resurserna som
lande tidigare skall in-bör lika tydligt. Som nämntsinsatser mönstret vara

företag.uteslutande utvecklingsbara företag ellergörasisatserna grupper av
bestå finansiering ochInsatsen bör huvudsakligen kombinationen avav

rådgivning nätverksbyggande.

småföre-Organisationen böri ökad omfattning konsekvens attavsom en-
målgruppen regionala, nationella och intematio-i arbetar i lokala,tagen

gälla aktiviteternella nätverk arbeta med företag. kanDet avgrupper av-
olika för undantagslöst sker islag. Gemensamt dessa bör de nästanattvara

samarbete fleramed eller lokala initiativtagare. organisa-nära Denen nya
uppgift börtionens bli fungera katalysator och externatt resurs.som

syfta tillgenerella kan den verksamhetI organisationens sägastermer nya
informa-förbättra marknadens funktionssätt. underlättaDelsatt attgenom

tionsspridningen det finns samhällsresurser, delsolika typerom var av
informera finns lämpliga kon-det småföretagsanpassat kapital ochom var
sulter tillgå.att

Organisationen förbättrar också funktionssätt del-marknadens attgenom
finansiera sådana företagen olika skäl kan köpa tilltjänster intesom av
rimliga villkor finnseller exempel eget-kurser där detpriser. Ett är ettstarta
samhällsekonomiskt möjligt genomgårintresse så mångaattav som
sådana. kan andra sammanhang, teknikutveckling ellerDet i vid in-t ex
brytningar små före-på marknader, finnas samhällsintresseett attnya av ge

få rådgiv-möjligheter tillgång till utvecklingskapital och strategisktag att
ning. Samhället på vågar lös-i många människor sökatjänarstort att nya

affärsidéer.ningar och

En självklar för all verksamhet börprincip i den organisationennya vara
begränsa den skall aldriginsatsen. Organisationens personal överatt taegna

för besluten företagen. Offentligti finansierade kaninsatseransvaret vara
stöd för aldrigskapande och handlingskraft,entreprenörersett men en

förersättning idéer.egna

organisationen mångaDen aktörernya en av-

föreslagna 9Den utredningen se vidare kapitelorganisationenav nya
skall flera aktörer på den näringspolitiska börDenses som en av arenan.



dock så långt möjligt samarbeta med länsstyrelserna, kommunernasom
och andra myndigheter liksom med företagprivata och organisationer.
Detta blir naturligt fleradå viktiga samarbetspartners huvudmän.är En
viktig princip, inte minst det gäller finansiering,när bör bevaraattvara

harmångfalden. allaI regioner det värdefulltår företagen flera olikaom
instanser vända sig till, vilket förutsättningarnaär föratt en av en
fungerande marknadsekonomi.

Genom den organisationens kontaktnät och organisationens inriktningnya
torde alla vänder sig till organisationen kunna få direkt informationsom
eller tips kontakta. Därigenom skapas bredare utbudatt ettom en person av
service vid företag.nystartade

När det gäller företagsutvecklandeden insatsen blir bilden annorlunda där-
för inte räcker till alla önskar finansieringatt och rådgiv-resurserna som
ning. hellerDet är inte lönsamt för och det svenska näringslivetstaten att

alla möjligheter dettai avseende. Organisationen skall strävage samma
efter diskuterats välja de utvecklingsbara företagenatt, mestsom ovan,
bland de företag på olika kommit kontaktsätt i med organisationen.som

linjeI med EG:s rekommendationer

Utredningen har i sina förslag beaktat de regler för stöd till företagnoga
gäller inom för EES-avtalet.som ramen
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Informationsnåtverken

sammanfattningforslag IUtredningens

idenprioritethöjdiniormationsnätverkensatsningarvill enUtredningen ge
organisationen.nya

informa-och byggerorganisationen informerarföreslår attUtredningen om
tionsnátverk kring:

verksamhet,organisationensden nya-
EG,Sverige ochistödsystemregler och- andraochmyndighetersförunderlagsituationsmátöretagens som-

arbete.organs

småföre-förbättrauppgiftövergripande ärorganisationens attDen nya
stärka derassyftekontakter iochfå information attmöjligheter atttagens

under-arbetedetta ärinslag ikonkurrenskraft. viktigt attinternationella Ett
olikautvecklingenochframväxteninformationsspridninglätta samt av

fyraidentifierathärvidlagharUtredningeninformationsnätverk.typer av
huvudomrâden.

verksamhetorganisationensdenInformation6.1 nyaom

erfarenheter,internationellaoch blEnligt utredningens mening samman-a
ledavgörande imålgruppentillinformationen ettfattade OECD, ärav

organisationendensmåföretagsprogrammed denarbetet typ nyasomav
akti-deinformerahuvuduppgift ärviktigskall arbeta med. En att egnaom

näringspolitiskadethar inomorganisationenrolloch denviteterna som
påefterfråganskapaorganisationenför denområdet. gäller attDet ennya

erbjuds.finansieringstjänsterde rådgivnings- och som

deinformeratidigareomfattning änockså mycketgäller i störreDet omatt
organisationenden attprojektför devillkor gäller avsernyasomsom

lön-på långsiktigtendastorganisationenBudskapetfinansiera. satsaratt
intressenter.och övrigasmåföretagareallanå tillprojekt måste utsamma

organisationenprofilaffärsmässigadeninnebär bl klargöraDetta att soma
utveck-iendast görsföretagsutvecklingochfinansieringskall ha, dvs att

för-förkostnadermåste bäralyckade satsningarochlingsbara företag att
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luster andrai projekt. Vidare betyder detta organisationen tydligare änatt
vad den regionala utvecklingsfonden har lyckats med måste klargöra deatt
avtal tecknas vid finansiering utvecklingskapital kaninte blisom genom
föremål för omförhandling dei fall där vinsterna uppfyller prognoserna.

Det ocksåär viktigt organisationenatt göra sin verksamhet kändattgenom
får inflöde idéer ochett projektuppslag vilket valet k utveck-av ur av s
lingsbara företag kan segöras diskussionen målgruppen föregåendeiom
avsnitt. Denna utgångspunkt är central.

harDet tidigare diskuterats i vilken omfattning k uppsökande verksam-s
het effektivär form för få kontakt med utvecklingsbara företag.att Enligten
utredningens uppfattning har det mångai fall visat effektivtsig sökaatt

befintliga företag och sälja in de näringspolitiska aktiviteterna. Proble-upp
med detta arbetssätt detmet är blir mycket dyrt tillräckligt mångaatt om

företag skall kunna besökas. Utredningen vill här peka på samarbeteatt ett
med de kontaktnät handelskammare, Företagarna ocht Svensksom ex
industriförening bör eftersträvas.representerar

Utredningen föreslår därför uppsökande verksamhet endastatt utnyttjas i
särskilda projekt. I normalfallet bör den generella informationsgivningen
från organisationen och organisationens huvudmän så effektiv deattvara
företag kan utveckla effektivt samspel med fondenett själva kon-som tar
takt och efterfrågar tjänsterna.

Information6.2 regler och stöd i Sverige och EGom

Tillgången till relevant information marknader, leverantörer, produkt-om
idéer nyckelnär till själva företagandet. Det är, utredningenosv berörtsom

kapiteli endast de själva har förmåga identifiera, förståpersoner attsom
och relevantutnyttja information kan driva långsiktigt lönsammasom
småföretag. Utredningen har också i kapitel behandlat2 entreprenörens
företagarens roll och för hitta och vidareutveckla denna informattansvar a-
tion till hållbara affärsidéer. När det gäller den specifika marknadsinfor-tex
mation företagare behöver för vidareutveckla sina affärsidéer,som att egna
kan statliga eller kommexterna unala aktörer eller företagarnas egna orga-
nisationer endast i undantagsfall direkt bidra. Detta är också grund-en
läggande utgångspunkt, utvecklas utförligti kapitelsom att ansvaretmer
för strategiska beslut i småföretagen naturligtvis aldrig får denövertas av

organisationen. Däremot redovisas kapiteli olikanya 8 insatser formi av
nätverksbyggande för skapa arenor där företagareatt tillsammans kan dis-
kutera frågeställningar och erfarenheter betydelsefullaär för utveck-som
lingen företagen.av
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informationfinnsframhålla detdockvillUtredningen typatt annan av
olika skäl inte ismå företag,för ochnödvändigär som avmennyasom

utbudetutredningen ärtillgänglig.finns Detomfattningtillräcklig avavser
Grundläggande förområden.på väl avgränsadevissagenerell information

oberoendeföretagför fleraden intresseärdenna informtion är att avav
deinformationen rörVidareoch lokalisering.Verksamhetsinriktning att

olika myndig-harföretagarnaskyldigheterellerrättigheter gentemotsom
denföreslårutredningeninformationheter. attDenna typ nyasomav

och kommu-medsammanhängerarbeta medskallorganisationen statens
ochinhemska inter-med olikaverksamheterochregler samtnernas egna

nationella stödprogram.

gällerdetviktig rollhar närinnebär den organisationen att,Detta att ennya
kunnaCorrespondence Centres,Infoochsamarbete med NUTEK Euroi t ex

kanochoch till organisationerbesked eller hänvisa personer somge
skatter,områden,på olikasamhällsreglergrundläggandeinformera t exom

straffrättsligtarbetsrätt, arbetsmiljö, etc.ansvar

infor-relevantbeskedockså kunnaskallorganisationenDen omgenya
och internatio-nationellagällerkontakter detoch relevanta närmation

och regelverknella stödsystem

småföretagens situationInformation6.3 om

den meningendubbelriktadeiskallInformationen och nätverken attvara
olikauppgift det gäller iockså habör närden organisationen stat-attennya

små-kännedomtill spridaoch kommunala sammanhang bidraliga att om
betydandeom-harutvecklingsfonderna iregionalaföretagens situation. De

underlagframinformationfattning med dennaarbetat att tatyp genomav
brettinnehållitharsmåföretagsfrågor. Arbetettill och kommun i ettstat

tillreferensgrupperfrån deltagande olikauppgifter, allt ispektrum attav
utredningar.skriva formella

ochorganisationens närauppfattning denEnligt utredningens nyager
småföretagens organisationersmåföretagen,lokalt samarbete medbedrivna

förut-godahuvudmännenmyndigheter förankringen viaoch olika samt
börföreträdare.småföretagens Detrollför sådan effektivsättningar somen

tillAnalys haroch NUTEKdock uppmärksammas NUTEK Företagatt upp-
sammanställa informationoch systematisktgift centralt fram, granskaatt ta

medbidraskallsmåföretag. organisationenoch kunskap rörande Den nya
påuppgiftdubblera NUTEK:sregionala ochlokala kompletteringar inte

område.detta
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Informationsarbetet6.4 viktigt inslag deniett nya-
organisationen

Arbetet med sprida information och utvecklaatt kontaktnätverk bör,att
enligt utredningens mening, organiseras så samtliga anställdai denatt nya
organisationen deltar. Avsikten med detta allaär skall kunna fungeraatt

ambassadörer för den organisationen i med företagaremötensom nya
och andra intressenter.

Vidare detär viktigt företagare och ståri begreppatt att startapersoner som
Ävenskall kunna vända sig till erfarnaeget med frågor.sinapersoner om

det frågorrör generell karaktär det oftaär nödvändigt denav att som svarar
har god kunskap och kan slussa företagaren vidare till rätt instans eller ien

fallvissa direkt den information företagaren behöver.ge som

Arbetet ställer således krav på personalens förmåga byggastora ochatt upp
vidmakthålla relevanta personliga kontaktnätverk.egna

Utredningen har valt i diskussionen relativt tydligaatt exempel påovan ge
hur aktiv informationsverksamhet skulle kunna bedrivas. Här ien som
andra sammanhang detär naturligtvis fråga för den organisationenen nya
och organisationens huvudmän i samarbete med näringslivet och denatt
anslagsgivande myndigheten NUTEK utformasuccessivt regionalten
lokalt anpassad effektiv verksamhet.



Nyföretagandeaktiviteter

sammanfattningIförslagUtredningens

prioritet idenökadnylöretagandeverksamhetenförslårUtredningen att ges en
organisationen.nya

verksamheterförankradepá lokaltbör inriktasNyföretagandeverksamheten
aktiviteterandra samtinformationskampanjer. kurser,innehållakanblsom a

rådgivande verksamhet.uppföljande

därföretagmöjligt drivas privatadetNyföretagandeverksamheten skall där är av
medverka vid finan-ochinitiera, samordnarollorganisationens är attden nya

sieringen.

ocksåkannyföretagandetstimuleraambitionsnivån närdet gällerDen höjda att
vilket kanarbetsmarknadsverket,meduppnås samarbetenärmareettgenom

arbetsmark-Samarbetet medsådana aktiviteter.bidra vid finansieringen av
iform permanentaökat utbytenadsmyndigheterna syftar till att ett av nyage

arbetstillfällen.

företagBehovet7.1 av nya

försmåföretagspolitiken insatsersvenska ärinslag denviktigt i attEtt nya
harperspektivinternationelltnyföretagande.till ökatstimulera I ettett

deliten deljämförelsevisnyföretag förochsvenska småföretag svarat aven
Sverige.sysselsättningsexpansion iproduktions- ochdecenniernassenaste

ochexpansionspotentialen itilländra på detta och bättreFör taatt nyavara
förändringar.radriksdag beslutatföretag ochsmå har regering om en

och starkare incitamentmarginalskatterSkattereformen innebar lägre1990
också ökat motivdärmedföretag ochtill sparande och investeringar i attett

vidaregåttstatsmaktenharverksamhet. Under och1992 1993starta egen
företa-skatteförändringarmed ytterligareoch arbetetprioriterat gynnarsom

med högockså vidareförenkla drivsmed avreglera ochgande. Arbetet att
prioritet.

införtsunderdet vidare 1992underlätta företagsstarter har ettFör att
särskilt nyföretagarlån.
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Utredningen föreslår den organisationenatt förstärkt möjlighetnya ges en
med direkta insatseratt komplettera de generella insatserna med nyföre-

tagandeaktiviteter. Enligt utredningens bedömning torde den organisa-nya
tionen kraftigt kunna öka satsningarna på nyföretagandeaktiviteter och
med ökad effektivitet kunna driva nyföretagandeverksamhet enligten
nedan beskrivna inriktning med förstärktavsevärt budgeti förhållandeen
till den verksamhet de regionala utvecklingsfonderna hittills kunnatsom
bedriva.

Den verksamheten skulle därmed ytterligare förstärktnya roll påges en
nyföretagandeområdet. De regionala utvecklingsfonderna har redan idag en
viktig roll i sammanhanget. En uppskattning från NUTEK vid handenger

fonderna bidragit tillatt 6 företag000 åratt under de två förstastartatsper
åren på 1990-talet. Totalt landeti hade år 1992 över 20 000 samtalatpersoner

timme eller med handläggare vid utvecklingsfonden i sambandmer en en
med planerad företagsstart.en

Till detta kommer flertalet fonder äratt engagerade i kampanjer, utbild-
ningsaktiviteter, kortare kurser och längre rådgivning efter företagsstarten.
Fonderna har också betydandei omfattning bidragit med finansiering av

företag. Enligt NUTEK:s och fondernas beräkningarnya år 1992avsattes
drygt 200 miljoner kronor till 550 nyetablerade företag.ca

Den regionala utvecklingsfonden är flera organisationer arbetaren av som
med nyföretagandeaktiviteter. Som framgått översikten i kapitel har3av
kommuner, länsstyrelser, AMS och andra offentliga aktivt arbetat påorgan
området. Vidare är Jobs and Societytex privata och halvprivata före-samt

aktivttag engagerade rådgivare företagsstarter.vid Flertalet utveck-som av
lingsfondernas aktiviteter idagigörs samarbete med någon eller några av
de nämndaovan organen.

Utredningen har tidigare i kapitel redovisat4 erfarenheter från den nuva-
rande eget-verksamhetenstarta vid de regionala utvecklingsfonderna som
visat flertalet fonderatt bedriver omfattande och väl fungerandeen
verksamhet. Denna innehåller olika aktiviteter där insatser förtyper av att
främja kvinnligt nyföretagande betydelsefullär del verksamheten.en av
Vissa utvecklingsfonder samarbetar också med föreningen företagsam-Ung
het. Det förekommer lokala ochstora regionala variationer i sättet att
arbeta. Utredningen positivt på dessa regionala variationer och villser

inriktninguppmuntra innebär eget-aktiviteternaen att startasom anpassas
efter de regionala förutsättningarna. Detta är, utvecklas nedan,som mer en

utredningens huvudrekommendationer,av i ännu högre grad än tidi-att
driva verksamheten på lokal nivågare anpassad till de lokala förutsätt-

ningarna. Vad utredningen däremot uppfattat bristi hittillsvarandesom en
verksamhet, är nyföretagandeaktiviteternaatt givits olika ihög prioritet
olika län. Utredningen här ställning för nyföretagandeverksamhetentar att
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iprioritethöjdkraftigthuvuduppgifterna ochskall ges enavses som en
landet.hela

eget-kurserocheget-kampanjer startaStarta7.2

tillsammansförslagutredningensskall enligtorganisationenDen nya -
revisions-ochAMS,and Society,Iobsbankkontoren,lokalademed bl a

lokaladetoch minstinteskolanorganisationer,byråer, företagens egna
eget-kampanjer.omfattandegenomföra startaochnäringslivet initiera- skallflerärkampanjernaåterkommande attSyftet med de personer

anställ-tillalternativtänkbartföretagandekomma ett enatt eget somse
faktiskt inne-vad detbilderrealistiskaviktigt ärning. Ett attmoment avge

på deberoendeolikamånga sättpåkan görasföretag. Dettabär egetstartaatt
dels viadrivaskampanjerkanExempelvisförutsättningarna.lokala

därinformationsträffarlokalaolikadels vialokala media,iannonser
sysselsättningegenföretagandeinformationrelevantaktuell och somom

lokala ochinformationsträffar olikabörVid dessaredovisas.livsformoch
lokalamedSyftetmedverka.tillfälle attregionala intressenter attges

före-godaskall kunna tjänadessamedverkar ärnyckelpersoner att som
med företags-sambandiskedenkanskeoch ibilder mentorersomsenare

bildanden.

informations-omfattandelänkhär iorganisationen utgör ettDen ennya
Iobs andorganisationer,småföretagarnasbranschförbund, SAF,därnätverk

infor-viktigaocksåföretag utgörsmåochoch enskildaAMSSociety, stora
mationskällor.

på olikasamarbetesystematisktträffaroch lokala ikampanjerGenom ett
kanmedkontaktorganisationenfår den senaresompersonerorter nya

kurserkortaretill dessagår vidareeget-kurser. Devilja delta i starta som
avhållerdetså intekursavgift. bör avvägasPrisetbetalar att personeren

avhållaförtillräckligt högtsamtidigt ärfrån delta, att sompersoneratt men
sub-tillAnledningenfrån gå kursen. attintressehar genuintinte attett

det liggerkapiteldetalj iibehandlats attkurserna är,ventionera mersom
stimuleraförDelsdeltar.möjligtså många attsamhälletsi intresse att som
och elleraffärsidéermedför avrådadelstill företagsstart, att svagapersoner

företag.drivamöjligheternauppfattningarorealistiska attom

aktiviteteromfattandeMer7.3

informationallmänofta betraktaeget-kurserna ärkortaDe attstarta som en
uppföljandeaktiviteter. Dessaomfattandemedföljasbehöver upp mersom



längre aktiviteter bör alltid, där så möjligt,är utformas i samarbete med
andra aktörer AMS och upphandlas lokaltt lokala företagare. Detsom ex av
finns över hela landet och små tjänsteföretagstora är intresseradesom av

få genomföra längreatt insatser. Om inte sådana finnstjänster i den
aktuella regionen bör viktig uppgift för den organisationenen attnya vara
på olika verkasätt för sådant privat tjänsteutbudatt ett uppkommer.

Även detnär gäller de längre aktiviteterna har inom närings- ochstaten
arbetsmarknadspolitiken intresse deltagandetett är ökaratt Dettastort.av
förutsättningarna för de företag kanatt drivas vidare påstartassom ett
lämpligt sätt.

Av nämnda skäl och genomgången i kapitel framgårovan 2 delaratt av
aktiviteterna bör subventioneras så deltagarna endast betalar delatt en av
den verkliga kostnaden för den längre verksamheten.

En aktiviternas viktigaste funktioner deltagarnaärav möjligheteratt attge
diskutera företagande, affärsidéer och konkreta problem och möjligheter.
Programansvarigas roll därförär högi grad deutöver traditionellaatt
utbildningsmomenten skapa arena för kreativa nyföretagare, platsen en
där de tillsammans kan ochmötas utveckla idéer.

7.4 Uppföljande verksamhet

deI regionala utvecklingsfondernas tidigare verksamhet och startaannan
eget-verksamhet vid AMS har bristen påt för uppföljandeex resurser
verksamhet varit påtaglig. Genom ökad satsning på nyföretagande ochen
den organisationen väsentligt bättre möjligheternya till uppföljandeges
akitiviteter. Dessa kan exempelvis ske på sådant densätt organisa-att nya
tionen för olika uppsökandetyper och uppföljandesvarar verksamhet.av
Konkret innebär detta organisationenatt till nyföretagare erbjudsattser en
kostnadsfri rådgivning några månader efter det företaget sinatt startat
verksamhet. föreslåsHär uppföljning och rådgivning på uppdrag AMSav
bli viktig uppgift. Aven denna uppföljandeen aktivitet skall förstai hand
skötas lokala företagare konsulter med finansieringav från den organi-nya
sationen med viss finansiering från AMS. de fallI det inte går finnaatt

på lokal nivå villigaär påpersoner sig denna uppgift kan denatt tasom nya
organisationen för det praktiska genomförandet uppföljningen.svara av

Samtalen och rådgivningen kan röra redovisning, finansiering och affärs-
idéer där den praktiska insatsen ofta innebär underlätta för nyföre-att

Ävenutvecklatagaren lokaltatt kontaktnät.ett eget detta falli får insatsen
till de lokala förutsättningarna.anpassas
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ochinitieraärorganisationenuppgift för den attviktigEn nyaannan
frågor medaktuellanätverksträffar kringåterkommande enarrangera
nyföretagaresyfteövergripande ärinledare.inbjudna Etteller flera att enge

diskuteraochde kandär mötasträffas, skapamöjlighet attatt arenaen
dettabakom ärproblem. Tankenochmöjligheter attföretagandets personer

diskuteraföretag, ofta harsinafärd med bygga attnyttaär i att avuppsom
situation.iandra ärmedmöjligheterproblem och sammasompersoner

nätverksträffarnaåterkommandeoch deverksamhetenuppföljandeDen
verk-sigverksamhet visatutvecklingsfondernas ettregionalahar dei vara

tillväxtrnöjligheternaochöverlevnadsgradenför ökainstrument attsamt
hos företagen.de nya

medSamarbete7.5
Arbetsmarknadsverketlänsarbetsnämndema

kraftigt ökatarbetsmarknadspolitikenförhar sats-inomRegeringen ramen
särskildadetpå bistå arbetslösa med startaningarna egetatt startaatt genom

månadernaförstaunder deersättningeget-bidraget. Det utgör sexen
hareget-bidragetStartafrån arbetslöshetskassan.motsvarande ersättningen

prop.finansplanenrevideradedenomfattning och uppgår enligtökat i
kronor.199394 till miljoner93:150 för budgetåret 4501992

Figur 7.1
milj krStarta eget-bidraget utbetalningar,

500
, 450

400400

3°° 272-

200

101
100

199293 199394199192199091
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anslagets storlekAnm: För 199394 anges

KäIa:Arbetsmarknadsdepanementet.
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Det utredningens uppfattningär del de idag användsatt en av resurser som
inom för AMS eget-verksamhet skulle kunna få högreännustartaramen
effekti långsiktigt stabila arbetstillfällentermer närmareettav nya genom
samarbete med den organisationens nyföretagandeverksamhet.nya

Utredningen förslår därför del de medel idag avsätts inomatt en av som
för det k eget-bidraget och inom för medel förstartaramen s ramen

okonventionella insatser används för köp kompetens.externav

Genom den förändrade organisation utredningen föreslår möjlig-som ges
heter till uppbyggnad effektiv statligt finansierad påorganisationav en ny-
företagandeområdet. Den organisationen föreslås bli verksam inomnya
områden eget-information, längre nyföretagandeaktiviteter,startasom
finansiering nyföretagare uppföljning enskilt och formi nät-samtav av
verk.

Denna inriktning verksamheten skulle, enligt vad utredningen erfaritav
vid kontakter med Arbetsmarknadsdepartementet och regionala represen-

för arbetsmarknadsmyndigheterna,tanter kunna goda förutsättningarge
för utvecklat samarbete mellan denett AMSorganisationen och LANnya .Detta samarbete bör enligt utredningens förslag kunna förverkligas genom

AMS avsätter i storleksordningenatt fjärdedel inomen av resurserna
för eget-bidraget till köpstarta där denramen externaav resurser nya

organisationen bör kunna flera samarbetspartners.vara en av

Enligt utredningens uppfattning innebär förslagen den organisatio-att nya
uttalat roll statligt finansierad aktör på nyföretagande-nen ges en som

området.
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företagsutvecklingochFinansiering

sammanfattninglförslagUtredningens

600 miljoner kronoromfattandesáddkapltalfondföreslårUtredningen att en
utvecklings-marknadsanalyserioch tidigaförstudierfinansierainrättas för att

riksdagende medelföreslås fá delardisponeraFondenbaraföretag. somav
Deninbetala till statskassan.skallutvecklingsfondernade regionalabeslutat att

målgruppen.sáddkapitalet tillfar fördelai uppdragorganisation attnya

fond förtillmiljarder kronor avsättsföreslår vidare 1,2Utredningen att en
tidigaremed detlikheterkapitalet visar vissakreativakapital. Detkreativt

pá utveck-inriktatärväsentligtutvecklingskapitalet,förekommande mermen
aktiv kombina-páochitidiga skedenindustriella projektföreträdesvisling enav

rådgivning.strategiskfinansiering ochtion av

andramedkontakterförmedlamedorganisationen skall arbeta attDen nya
aktivtinnebärvilket ettflnansleringsmäklare,finansiärer- dvs arbeta som

märksBland dessariskkapitalmarknaden.paaktörersamarbete med andra
och bankernariskkapitalbolagennyföretagarfonden,industri- ochNUTEK,

mfl.

nsle-finaetableringenockså främjauppgift skallEn central att nyaavvara
rlngskállor.

särskildaföretagsutveck-medvidare arbetaorganisationen skallDen nya
Organisatio-småföretagare.nätverkeller iIlngsprojekt i enskilda företag av

tjänsteföretagområden där privatapa sådanaroll härvid kompletteraär attnens
företagsekonomisk lönsamhet.bibehållenmedinte kan verka

vidman pá privata företagreplieraOrganisationen skall i möjligaste genom-
insatserna.förandet av

Inledning8.1

organisa-denbedrivas iskallverksamhetväsentlig del denEn nyasomav
utvecklingellervidkapitalförsörjningen medbörtionen start avavse

kapitalmark-påbristerolikakapitel redovisatharföretag. Utredningen i 2
förutvecklingoch ärförkapitalutbudetnaden gör nystartatt avsom

kom-vissakonstateratutredningenuttryckt harAnnorlunda attknappt.
förlönsammaskullekapitalmarknadenden privatapletteringar varaav

företagfler brabäddade fördessa star-svenska ekonominden attattgenom
konkurrens-internationelltblimed möjlighetfler projekttades och att



kraftiga drogs igång. Denna nationella lönsamhet utgör motivet för att
går in med insatser förstaten förbättra och komplettera kapitalmarkna-att

derna för småföretagen.

Utredningen har identifierat områden där statliga kompletteringartre via
den organisationen kan få betydande effekter.positiva Dessanya tre om-
råden är:

Riktad finansieringsverksamhet kombinationi med strategisk
rådgivning, k kreativt kapital.s
Verksamhet finansieringsmäklare.som
Främja etableringen finansieringskällor.av nya

följandeI kapitel redovisas riktlinjer för och exempel på hur dessa tre
arbetsuppgifter föreslås bli utförda deni organisationen.nya

Finansieringsverksamhet8.2

Utredningen har kapiteli redovisat2 olika generella förmotiv staten att
in och komplettera riskkapitalmarknaden. Argumenteringen ligger härvid-
lag i linje med antal tidigareett utredningarstort och erfarenheter från
OECD och EG konstaterat strukturellt behov förstärkaett kapital-som attav
tillgången detnär gäller tidiga skeden företagsstart och -eller detnärav en
gäller projekt nyskapande karaktär. Det är huvuduppgift för denav en nya
organisationen komplettera riskkapitalmarknadenatt med sådana resurser
och sådan finansiering inte finns på den privata marknaden.som

Utredningen föreslår två principiellt olika kompletteringar.typer Delsav
finansiering förstudier och tidiga marknadsanalyser,en sådd-kav ett s

kapital, dels finansieringsform, k kreativt kapital. Dessa två kom-en ettny s
plement på kapitalmarknaden redovisas nedan.

Endasti undantagsfall skall det organisationens uppgift bistå medattvara
vanliga amorteringslån. Utredningen vill framhålla det är avgörandeatt en
skillnad mellan öka kvantiteten kapitalatt på marknaden och bistå medatt

kvalitativt annorlundaett kapital det slag det här fråganärav som om.

Att i någon betydande omfattning arbeta med kvantitetslån effektivt,är inte
bl det skälet de finansiellaatt finns tillgängligaa av är mycketresurser som
små förhållandei till småföretagens samlade behov traditionella kredi-av

Detta innebärter. även hela den aktuella lånefondenatt utnyttjadesom
skulle detta ändock inte någoni väsentlig omfattning förändra det totala
utbudet krediter till småföretagen.av
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betydelse föravgörandeheltdärför framhålla bankernasvillUtredningen
lånemarknadenpåproblemTillfälligakreditförsörjning.småföretagens

måste lösasför utlåningpå kapitaloch knapphetmed höga räntor genom
slag.ekonomisk-politisktfinansmarknads- ochbl insatser ava

påhar nyligenförändringar gjortsekonomisk-politiskaSådana viktiga
befint-möjligheter förinnebär förbättradeskatteområdet. reglernaDe nya

kapitalet.stärka detoch därigenomföretag behålla vinstmedelliga att egna
småföretagenSoliditetendärmed ikonjunkturen vänder kommer attNär

för be-bankerna krävernivåhöjas till denkunnasuccessivt attsomupp
åtgärder leda tillvidtagnatorde redanerforderliga krediter. Därmedvilja att

dock utredning-förbättras. Det ärpå kreditmarknadensituationen avsevärt
vid-skatteområdet behöverpåförbättringaruppfattning ytterligareattens

avskaffas.dubbelbeskattningen på aktieratttas, tex

småföretagSåddkapital många idéerför ochnya

nyetable-ekonominförutsättning för ökad tillväxt i ärviktigEn atten
ökad nyetable-få till ståndföretag Ökar.lönsamma Förringarna att enav

håll landetpå olika ifödsmåste de affärsidéer hosring gessom personer
utvecklingsförutsättningar.goda

olikadesjälva bekosta insatserVanligtvis kan med bra idéer avpersoner
håll-idéernasbehövs för genomföra de första prövningarnaslag att avsom

dock redankrävsteknikbaserade företagbarhet. Imånga fall särskilt ki s --
deså kostsammapå detta tidiga stadium förstudier kan att poten-som vara
dessa.finansiera Attsjälvatiella inte har möjligheterentreprenörerna att

inteck-personlig borgen,istället finansiera utvecklingen med banklån mot
oftasäkerhet bedöms inteliknandei fastighet ellerning mot annanegen

privatekonominhänsyn till risker för denrimligt med de somegnavara
projektenvilliga in idetta finansiärerinnebär. Andra privata är attsom

svårt finna.oftaär att

industriländerallabakgrund har praktisktMot denna regeringarna i taget
utveck-täckabidra till vissaviktig uppgift fördet attstaten attsett som en

det efter-idéutvecklingsskedet isåväl detlingskostnader tidigai som
möjlighetfår många idéerföljande Därmedproduktutvecklingsskedet. att

på marknaden.och föras fram till verklig prövningutvecklas

för utvecklingförstadeti hand inom sittISverige är NUTEK programsom
utvecklingsfinansiering. Deprodukter för dennasvarat typ avav nya

har docktidigare STU:s förfogandeställts tillmedel NUTEI:s succes-som
iblanalyserbörjan 1980-talet. Enligt de gjortssivt minskats sedan asomav

utred-varför enligtökat, anslagenkapitel har behovet dessa medel2 av
uppfattning istället borde ha höjts.ningens



Utredningen föreslår det, bl komplementatt till NUTEK:setta som resur-
inrättas fond för k såddkapital. Fonden föreslås fåser, disponera 600en s

miljoner kronor från de 1,6 miljarder riksdagen fattat beslut draattsom om
frånin utvecklingsfonderna. 600 miljoner dessa medel drogsav ursprung-

ligen in för de regionala utvecklingsfondernaatt skulle få bli delägarei risk-
kapitalbolag. Dessa intentioner genomfördes inte. Utredningen föreslår
istället dessa medel får användas föratt fond för såddkapitalen

Fondens ändamål skall med förhållandevis små medel finansieraattvara
insatser i tidigt idéutvecklingsskedei syfteett fram tekniska förstudier,att ta
affärsplaner, marknadsundersökningar Såddkapitalet skall endastm m. an-
vändas till projekt bedöms kunna utvecklas till bilda isom att stommen
internationellt konkurrenskraftiga, lönsamma företag. Beloppsgränser och

preciserat användningsområdeett bör fastställas samarbetei medstatenav
den organisationen. Användningsområdet bör dessutom pånya avgränsas

sådant densätt såddkapitalverksamhetenett att kompletterar denya resur-
finns på NUTEK för utvecklingser produkter,som Industri- ochav nya

nyföretagarfondens verksamhet de insatser görs och planeras församt som
främja innovationeratt och uppfinnare. Regeringen har under sommaren

tillsatt utredning enmansutredare professor Bengt-Arne Vedinen om
innovatörernas situation och möjligheterna stimulera innovationer ochatt
utveckling till praktiska affärsidéer. Utredningen skall lämna betänk-sitt
ande under hösten 1993.

I propositionen prop. 1992 93zl70 forskning redovisas förslagettom m m
samverkansfunktion för förbättrade kontakterom mellanen ny universite-

tens högskolornas forskning och näringslivet. Denna samverkan bör ske i
former till de villkor gäller på respektivesom Samver-anpassas ort.som
kan gäller kontaktfunktion,tex god utvecklingsmiljö, licensförmedlingen

lokal riskfinansiering.samt För verksamheten har riksdagen anslagit en
fond på miljard1 kronor där den årliga avkastningen kan användas för
samverkansfunktioner.

Stöd till uppfinnare, såddkapitalet och NUTEK:s stöd till produktutveckling
syftar till delfinansiera verksamhet.att Dessa medel ökade möjligheterger
till enskilda och företag driva projekt vidare så långtatt ett finan-att annan
siering från riskkapitalbolag, Industri- och nyföretagarfonden densamt nya
organisationen kan bli aktuell.

Fondens förvaltning bör ligga på utsedd myndighet,staten exempel-en av
vis NUTEK. Handläggning, beredning och beslut bör ligga på den nya orga-
nisationen. En avgörande utgångspunkt för handläggningen såddfinan-av
siering är insatserna pågörs lokalatt nivå. Verksamheten skall utformas

avtal mellan NUTEK ochett moderenheten.genom
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projektsådanaidentifieragällerdetsamarbetspartners när attSjälvklara -
börföretaglönsammautvecklingentillbidrasåddkapitalet kandär av -

huvud-ochSUF rådgivareUppfinnareföreningensSvenskaNUTEK,vara
organisationer.lokala regionalamännens

ochdiskuterasidéerflestadekommeruppfattning attutredningensEnligt
nyckelperso-regionalalokalaandraellerrådgivareregionalabedömas av

någonfram iärkommeridéerde mångadelmindreEndast somavner. en
dessaärkonkurrensperspektiv. Detinternationelltimening intressanta ett

identifiera i näraefterbör sträva ettorganisationen attdenidéer nyasom
aktörer.lokala regionalamedsamarbete

såförvaltasmedel börFondens

betryggande sätt;påtillgångar placerasfondens ettatt

fondenavkastningdenfinansierasbidragsverksamheten er-somatt ur
från dessa placeringar;håller

avkastningdenöverstigerlämnas intede bidragomfattningenatt somav
och 10inflationvid 5innebärfonden Detta procentstatt exger.som

delafondenkankronormiljonerplaceradepå 600avkastningprocents
kronor årligen.miljoner30ut

kapitalKreativt

beslutadeefterdisponibelfinnslånefondföreslår denUtredningen att som
sådd-föreslagnatill denavsättningrespektivetillindragningar staten

förfondtillöverförasskallmiljarder kronorkapitalfonden 1,2 enca --
organisa-denföreslås sedanfondkapital.kreativt Denna nyagesenare

riktlinjer. Upp-angivnaenligt vissakapitaletförvaltauppdragtionen i att
organisa-och denfondenmellanavtalsärskiltregleras idraget bör ett nya

ändamålsklausulinnehållaAvtalet börmoderenhet.tionens angersomen
utveck-tidigochprojektbundnaskallfinansieringsinsatserna avseatt vara

ikapiteldiskuteratskvaliteterha debedömsaffärsidéerling somsomav
befintligasåväl heltförbedrivas inomProjekten kan somnyaramen

företag.

denienheternaregionaladehandhasFinansieringsverksamheten nyaav
på sättmoderenhetenhärför utformas ettRiktlinjernaorganisationen. av

finansieringsverksamheten änsamladeflexibilitet denimedger störresom
Riktlinjernautvecklingsfondssystemet.hittillsvarandeutmärkt detsom

följande:bör bl angea

möjlighetfårenhetregionalenskild attvilkeninom varjebeloppsramEn- Stor-moderenheten.fråntillståndinhämtabevilja finansiering attutan



leken dessa beloppsramar fastställs årligen moderenheten efter för-av av
handlingar med företrädare för kapitalfonden.

Ett maximalt belopp regional enhet kan i projektsom etten engagera-
företag behöva inhämta särskilt godkännandeutan att från moderenhe-
ten.

blirDet förmöjligt två eller flera regionala enheter eller andra finansiärer-
samfinansiera större satt projekt k syndikering.

Finansiering beviljas de regionala enheterna tecknas i den statligasom av-
kapitalfondens Det är formellt står finansiär,staten intenamn. som som
de regionala enheterna eller moderenheten.

Utredningen redovisar nedan vissa grundläggande principer bör gällasom
för det kreativa kapitalet.

För det första bör det uteslutande komplement till finansieringettses som
från andra aktörer. Den organisationen bör därför endast använda kapi-nya
talet till projekt inte får tillräcklig finansiering på sätt.som annat

För det andra skall målgruppen uteslutande utgöras projekt bedömsav som
ha betydande tillväxt- och lönsamhetspotential och kan blien inter-som
nationellt konkurrenskraftiga. Målgruppen såledesär uteslutande de före-

är utvecklingsbaratag enligt definitionen i kapitelsom

detFör tredje skall det tydligt framgå det kreativa kapitalet inteatt utgör en
subvention till det enskilda företaget. Utredningen påvill här peka denatt

organisationen inte subventionerar enskilda företag. syftarnya Insatsen till
många företagatt och projekt chansen till tidig finansiering.ge Detnya en

därförär viktigt de projekt lyckas återbetalaratt medel enligt fastställdasom
avtal. Dessa medel kan sedan användas till satsningar.nya

Den organisationens roll blir ofta delta i tidiga skedennya att utveck-av en
lingsprocess. Efter inledande samspel mellanett organisationen, andra
eventuella tidiga finansiärer och företagarenprojektägaren kan det bli
aktuellt aktivatt mäklarverksamhet etablera kontakter medgenom en
ytterligare finansiärer, de riskkapitalbolagen.t Utredningen dockvillex nya
peka på detta inledande samspel oftaatt sträcker sig flertalöver år.ett

Kreativt kapital i förhållande till utvecklingskapital

Det kreativa kapitalet uppvisar likheter med det utvecklingskapital som
finns vid de regionala utvecklingsfonderna. Utredningen har också i sitt
arbete funnit flertal exempel på utvecklingsfonderett arbetar påatt sättett
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kapitalet.för det kreativaangivitsmed deförenligt principerär somsom
utvecklingskapitalutvecklingsfondernashävdasskulle kunnaDärmed att

delar intekapital. Utredningenkreativtsakegentligen är samma som
finansierings-införaförvill motivuppfattningdenna attutan en nyasom

hävda följande.form

spektrummycket bredaretäckaUtvecklingskapitalet har kommit att ett av
kapitalets. Genomför det kreativavad angivitsänengagemang som ovan

kapitalmed kreativtskall arbetaframhålla den organisationenattatt nya
skall görasiuteslutandevill utredningen markera ut-att engagemangen
kombinationregelmässigt skallföretag och detvecklingsbara att avvara en

rådgivning.kapital och strategisk

mycketsåledes väsentligtkapitalUtredningens begrepp kreativt är mer- -
konkurrenskraft.internationellutveckling ochinriktat på industriell

frånutvecklingskapitaletgradutgår det kreativa kapitalet i högre änVidare
denföretaget och det nätverkaktivt samspel mellanett nyasomav resurser

3.föreslås se kapitelorganisationen representera

kapitaletkreativauppfattningen projekt där detUtredningen denär attav
förutsättning-alltid unika ochkomma till användningkan nästan är att

Utred-specifika förutsättningarna.och måste till deuppläggetarna anpassas
följandedetvill för det praktiska arbetetidock vägledningningen gesom

utformas.skulle kunnapå denna utvecklingsinsatsexempel hurvissa

Exempel 1: Utvecklingsbara produktidéer

råd-regionalauppfinnareföreningenssamarbetet med SvenskaGenom
de ii k produktråden FU-råden, den organisationenkommergivare nyas

projekt-efterPU-råden sinkontakt produktidéeri tidiga skeden. Ommed
utvecklingsbar kan detbedömning produkten och affärsidénbedömer äratt

projektägarenuppgift mäklaorganisationensden att sammanvara nya
föreslagnafall kan denmed eller andra finansiärer. I vissaNUTEK ovan

såddkapitalfonden fråga.komma i

PU-rådet på sätt,ellerde fall den organisationenI annat t exnya genom
småföretag, kommer ibefintligaslumrande idéer iinventeraattgenom

utveck-bedömsföretagare och projektidéerkontakt med företag, varasom
hela finansie-gå medmöjlighet inlingsbara och där haringen attannan

och eller kreativtsåddkapitalkunna bistå medringen organisationenbör
kapital.
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Exempel Tekniker2: startar egetsom

ytterligareEtt exempel där det kreativa kapitalet kan bli aktuellt är när en
tekniker vill Typfallet dessaär tekniker har godstarta idé,eget.grupp att en

känner till marknaden har behov kompletterande kompetens närmen av
det gäller företagsledning, dvs praktiska handfasta kunskaper deom pro-
blem och möjligheter alltid uppstår i litet företag. fallI dessa kanettsom
den organisationen inom för det nätverket utarbetanya ramen egna en
samlad finansieringslösning där det kreativa kapitalet bildar grund-en

dennaI samlade lösning ingårstomme. kontinuerlig uppföljning ochen
strategisk rådgivning. Denna uppföljning kan innebära handläggarnaatt
fungerar strategiskt bollplank företagsfrågor.iett bör ocksåDetsom vara
viktigt förmedla kontakter, bl föratt eventuellt förstärka styrelsen iatta
företaget. Enligt utredningens uppfattning finns det goda påexempel deatt
regionala utvecklingsfonderna arbetat på detta sätt.

LånefinansieringExempel 3:

I vissa undantagsfall skall den organisationen kunna bidra mednya
företags- och finansieringsinsatser vardaglig handlarDetnatur.av mer
exempelvis lån säkerheter hjälpaatt små företag till-övermotom genom
fälliga likviditetskriser. mångaI fall, särskilt under de årens oför-senaste
månliga konjunkturläge, har bankernainte kunnat med kortfristigain
lån.

Det bör dock återigen påpekas detta inte någon huvuduppgiftär ochatt att
det inte får bli fråga subventionera lånet. Organisationen skallattom
istället full bankmässig och betaltta ut ränta för täcka risker. Enligtta att
utredningens uppfattning bör dock denna finansiering kunnatyp av av-
vecklas i takt med konjunkturen vänder ochatt situationen på låne-att
marknaden stabiliseras.

Utredningen medvetenär det, förinom det tidigare i deattom ramen som
regionala utvecklingsfonderna benämnts lån, funnits engagemang som
enligt ovanstående egentligen kunnat hänföras till kreativtresonemang
kapital. I dessa fall har lånen och den finansieringsutredning gjortssom
använts i syfte kunna intressera ytterligare långivare, förstaatt i hand
bankerna. Amorteringslånen har dessa falli såanvänts bank ochatt stat
delat risken. Enligt uppgifter från de regionala utvecklingsfonderna har en
finansiering på 2,5 miljarder kronor år åstadkommits dennaca per genom

riskdelning.typ av
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i finansieringenInstrument

utvecklingsfondernafinansieringsinstrument för närvarande stårDe som
till buds lån, och utvecklingskapital.garantierär

Lån

gäller lån amorteringslån eller rörelse-det dominerar konventionellaNär
lån. två tredjedelar deti företag engagerade beloppet.Dessa utgör änmer av

förbundnalämnar låntagarna säkerheter för dessa lån och deNormalt är
med på Låneverksamhetenkrav regelbundna amorteringar och ränta. som
uteslutande reduceraskvantitetsskäl bör,görs nämntsav ovan, avse-som
värt.

Garantier

Som tidigare berörts kan fondernas form lån ochkreditgivning i garan-av
kvantitetskomplement bankväsendet ellertier till det ordinarieettses som

ingår.kvalitativt annorlunda inslag där riskdelning med bankenettsom
Utredningen finansieringsinstru-garantigivning särskilt viktigtettser som

i rådande läge på kreditmarknaden. användningökad garantierEnment av
småföretagensökar möjligheter finansieringsbe-klara de omedelbaraatt

hoven.

Lån royaltymot

finan-Finansiering med k utvecklingskapital denutgör 20 procents ca av
sieringsverksamhet de utvecklingsfonderna har bedrivit.regionalasom

form medelstillskottDen kan ske antingen villkorliga lån elleri motav
royalty. formenDen den vanligaste.ärsenare

Medelstillskott royalty innebär utvecklingsfonden avtalmot att genom
med det mottagande företaget får till andel framtida inkomster.rätt ien

förvärvarFonden således förkrav finansieing avkastningsrättsinsom en
betydligt för risktagandemöjligheter kompenserastörre sig änattsom ger

vad gäller för konventionella rörelselån och garantier.som

Vinstandelslån

Vinstandelslån förlagslån och hittillseller fast eller rörlig harmed ränta
endast begränsad fonderna.använts i utsträckning de regionalaav
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Vanligast torde vinstandelslånen säkerhetsmässigt ligger mellanattvara
lån och kapital och på skuldbeloppet delas fast ochräntan ieget att upp en

rörlig del. bestäms oftast med utgångspunkt från lån-Den deten senare
företagetstagande vinst eller utdelningen till aktieägarna. Det utmär-som

ker vinstandelslånen således skuldebrevsinnehavaren fårär möjlighetatt
i utsträckningstörre andra långivareän delta fördelningen bolagetsiatt av

överskott.

Avtal vinstandelslån utgår från definition det vinstbegreppom en av som
skall användas. förutsätterDetta båda förstårochär överensatt parter om
hur alla resultatpåverkande skall beräknas och hanteras.poster

lånKonvertibla

regionalaDe utvecklingsfonderna har arbetat konvertibla förlagslån.med
Konvertibla lån innebär långivaren byta fordran pårätt sinatt att utges en
bolaget aktier och därmed tillgodogöra avkastning formsig imot en av
andel bolagetsi värdetillväxt.

Från det låntagande företagets synpunkt fördelen med konvertibeltär ett
lån den förbundenränta lånetär med kan hållas på lägre nivåatt som en
än gäller för vanliga lån.som

Sett kapitalplacerares synvinkel innebär konverteringslånet ocksåur en
vanligtvis fördelar jämfört med vanliga lånefordringar eller direkt aktie-ett
förvärv i bolaget ifråga. Fördelarna blir speciellt påtagliga vid placeringari
företag bedöms ha goda tillväxtmöjligheter fåttännu intesom men som
dessa bekräftade på marknaden. Infrias förväntningarna kan placeraren
utnyttja sin bytarätt sin räntebärande fordran aktier och därmedatt ut mot
erhålla avkastning formi utdelning och värdetillväxt. konvertiblaDetav
lånet innehåller å andra sidan risk den förknippadutöver är meden som

vanligt lån så måttoi konverteringsrätten kan kommaett visa sigatt att
sakna värde.

Frihet välja lämpligt finansieringsinstrumentatt

Den organisationen bör möjligheter välja finansieringsinstru-deattnya ges
bedöms lämpligast det enskilda fallet.i skallment Instrumentetsom vara

dock förenligt med de krav på avkastning och huvudmän-statenvara som
ställer.nen
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Avkastningskrav

Utredningen förslår långsiktigt avkastningskrav enligt vilket lånekapita-ett
let längreöver period bör bibehålla reala värde.sitten

Riktlinjerna för finansieringsverksamheten bör årligen diskuteras för-i
handlingar mellan och moderenheten. förhandlingarIdessa mellanstaten
staten medelsförvaltaren och moderenheten bör två huvudfrågor disku-

förstadetFör denteras. organisationen i sin verksamhet på ettom nya
effektivt och för det samlade näringslivet lönsamt förmått bidrasätt till att
utveckla företag, produkter och affärsidéer befintliga företagi ellernya nya
på andra bidragitsätt till stärka det svenska näringslivets internationellaatt
konkurrenskraft. detFör andra den förmåttorganisationen fyllaom nya-

uppgiftsin till rimlig kostnad.en

Rollen finansieringsmäklare8.3 som

De medel den organisationen kommer förfoga för finan-överattsom nya
siella insatser begränsadeiär förhållande till de behov rikskapitalav som
finns. En viktig uppgift för de regionala bolagen blir därför medverka tillatt

projektföretag inom målgruppen erhålleratt finansiering från andra
källor.

De regionala enheterna förutsätts ha kontakter företagennära med inom
respektive region, vilket goda förutsättningar för på tidigtatt ett sta-ger
dium identifiera projekt med goda utvecklingsmöjligheter. lokalaDenna
överblick utgör grunden inte bara för den finansieringsverksamhetenegna

för framgångäven rolleni förmedla finansiellautan kontakter ochatt att
samarbeta med andra. Den organisationen föreslås således bidra till attnya
projekt med tillväxt- och lönsamhetspotential synliggörs, dvs kommer till
andra finansiärers kännedom. Detta kan dengöras organisa-attgenom nya
tionen medverkar i utarbetande väl underbyggda affärsplaner kanav som

för andra riskfinansiärer.presenteras

NUTEK

Den organisationen skall samarbetanära med NUTEK bl harnya som a
för bidra vid utveckling produkter och föratt stimulera tek-resurser attav

nisk utveckling, uppfinningar och innovationer.
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Industri- och nyföretagarfonden

ombildadeDen Industrifonden har två olika huvudinriktningar: finansie-
ring produktutvecklingsprojekt och marknadssatsningar verksam-samtav
het med nyföretagarlån.

Finansiering produktutveckling och marknadssatsningar Industri-utgörav
fondens traditionella verksamhet. Industrifonden har tidigare varit inrik-
tad främst företag.större Organisation och arbetsformer har utvecklatsmot
för demöta krav denna inriktning ställt. Fonden har nyligenatt som om-
bildats och givits inriktning där de mindre och medelstora företagenen ny
ståri för verksamheten. Finansiering företag skall endaststörrecentrum av
få förekomma i begränsad omfattning.mer

En uttalad orientering mindre och medelstora företag kräver ökadmot en
lokal närhet till marknaden, där småföretagen finns. krävs därförDet vissa
förändringar bådei fondens organisation och dess arbetsformeri ökarsom
de regionala lokala kontaktytorna. Behovet marknadskom-närmareav en
takt förstärks ytterligare och fondeni med fått i uppgift sköta den heltatt att

verksamheten med nyföretagarlån.nya

Industri- och nyföretagarfonden torde kommainte byggaatt upp en egen
decentraliserad organisation väljer istället samarbete medutan att genom
andra aktörer i landet åstadkomma närhet till kunderna. regionalaDeute
enheterna i den organisationen torde kunna bli sådana naturliganya sam-
arbetspartners det gällernär nyföretagarlån.

Portfölj- och riskkapitalbolagen

Genom den överföring kapital från löntagarfondssystemet till de nybil-av
dade riskkapitalbolagen genomfördes under hösten har1992 desom
mindre och medelstora företagen fått förbättrade finansieringsmöjligheter.
Dessa riskkapitalbolag den samarbets-utgör organisationensnya en av nya
partners.

etableringen8.4 Främja finansieringskällorav nya

börDet enligt utredningens uppfattning den organisationensvara nya upp-
gift bidra till främja etableringen finansieringskällor.andra Dettaatt att av
kan exempelvis ske informera de möjligheter befintligaattgenom om som
och eventuellt Skatteregler för företag och ellerinvestera i iattnya ger nya
utvecklingsprojekt i befintliga småföretag.
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Strategisk företagsutveckling8.5

Syftet företagsutvecklingsinsatserna främja utveck-med de strategiska är att
lingen internationellt konkurrenskraftiga småföretag. Utvecklingsinsat-av

bör, beskrivits ofta men alltid kopplade till detinteserna som ovan vara
kreativa kapitalet. det följande förslagredovisas utredningens till princi-I
piella riktlinjer för verksamheten. Riktlinjerna kompletteras med vissa
exempel på insatser.

Principiella utgångspunkter

företagsutvecklingenDen strategiska vid den skall lik-organisationennya
alla direkta företag tillinsatser i uteslutande komplementettsom ses som

företagde och påorganisationer finns marknaden. Den organisa-som nya
tionen skall därför inte konkurrera med befintligt utbud tjänster.av

Genom beteckningen företagsutvecklingstrategisk vill utredningen mar-
kera insatserna de företagen oftaär köper.än Avatt typav en annan som

särskilda småföretagspoli-NUTEK Behovet1992:46t rapportenex om av
tiska framgårinsatser småföretagarna ofta köper redovisnings- ochatt
juridiska tjänster andra konkreta teknisk eller ekonomisktjänstersamt av
karaktär. detNär gäller planering ovanligtoch utveckling detär attmer
småföretagare utnyttjar tjänster.externa

På det strategiska området, där den skall verka, finnsorganisationen detnya
i praktiken kommersiellainga konkurrenter. kapitel har utredningenI 2
utförligt diskuterat varför marknaden för sådana utveck-tjänster är svagt
lad. förtsDe fram ti olika svenska studier SOU 1972:78argument som ex

företagsservice och bli OECD:s skrifter småföretagspolitik vilar påom a om
oftasmåföretagen har råd därförinte köpa strategiska dessatjänseratt att att

blir dyra förhållande till företagets storlek. framförs dessaVidare i sam-
småföretagenmanhang saknar information och erfarenhetatt attav

strategiskaanvända tjänster. den tidigare verksamheten vid de svenskaI
utvecklingsfonderna och för liknande ländergrund satsningar iandrasom
ligger tvådessa förmotiv: det blir dyrt, dvs utbudet dåligtäratt att anpassat,
och småföretagen ibland saknar information och erfarenheter, dvsatt att
efterfrågan på tjänsterna utvecklad. tillär Utredningen ansluter sigsvagt
dessa motiv vill dessutom peka på flera ytterligare aspekter börmen som
beaktas strategisk rådgivningnär diskuteras.

Utredningen har, utvecklats kapitel på studier erfaren-i basis ochsom av
heter gjorts i Sverige och identifieratinternationellt flera andra aspek-som

relevanta entreprenörensär i förstasammanhanget. det måsteFörter som
företagarens roll beaktas frågor företagsutvecklingnär strategisk disku-om
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kunskaper, och förmåga till entreprenörielltFöretagarens motivationteras.
agerande helt avgörande för möjligheterna driva internationelltär att ett
konkurrenskraftigt företag.

fram-Det särskilt det entreprenöriella agerande utredningen villär som
hålla. Enligt utredningens uppfattning kunskaper och höggoda motiva-är

nödvändigt framgångs-tion tillräckligt villkor för drivainteett att ettmen
rikt och lönsamt företag. Därtill krävs särskild egenskap, entrepre-en en
nöriell förmåga. affärer,kan uttryck förmåga godaDenna sig i görata atten
knyta lönsamma kontakter, hitta idéer fyller behov på marknadennya som
osv.

Utredningen den enskilde företagareni han eller honsätter Det ärcentrum.
i alla situationer måste fatta de avgörande också alltidbesluten. Det ärsom

företagaren måste för affärs-utveckling de grundläggandesom svara av
idéerna. eller någon statlig organisation kanDen organisationennya annan
och får förinte beslut företagen.över ita ansvaret

Genom betona samarbete och nätverk kommer utredningen enlighetiatt
med detta också föreslå på skapastrategiska åtgärder fokuseraratt attsom

kopplingar mellan företagare, dvs och konkret medverka tillaktivtattnya
företagens nätverk utvecklas för företagen lönsam riktning.iatt en

i enskilda företagInsatser

Utvecklingsfonderna uppgifter från årsarbets-enligtavsätter NUTEK 100ca
krafter till företagsutveckling.strategisk Under denna rubrik ett stortryms
antal olika På utvecklingsfonder flera konsult-insatser. vissa har typer av
verksamhet benämningen strategisk företagsutveckling medan andragivits
fonder begränsat begreppet till aktiviteter för tidigareinom sär-ettramen
skilt det k SFU-programmet.program, s

Omfattande studier de utvecklingsfondernas strategiskaregionala kon-av
sultinsatser har företag gåvisat tiden kan tilli sägasatt merparten uteav
insatser liggeri linje med de generella principer angivitssom som ovan.
Utredningen konstaterar dock finns betydande utvecklings-det antalettatt
fonder och utvecklingsfondsanställda arbetar med verksamhetsom som
kan betraktas utredningen bör dennaoperativ konsulting. Enligt typsom

insatser, direkt före-i konkurrens med det näringslivet, inteprivataav
komma den Istället de personellai organisationen. börnya resurserna an-
vändas till strategisk rådgivning på beskrivits detdet närsätt som ovan
gäller förkombinationen och rådgivning de: krea-inomav pengar ramen
tiva kapitalet.
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Utvecklingsbara företag få rådgivning, kontaktförmedling ochskall kunna
andra från regionala enheterna. gäller längreinsatser de detNär engage-

enskilda företag gäller finansiering, dvsi vidprincipermang samma som
den endast skall arbeta utvecklingsbara företag.organisationen iatt nya

företagsutvecklande kan innebära den del-En insats organisationenatt nya
förmedlarstrategiskt bollplank iolika utvecklingprojekt eller kon-tar som

takter till andra konsulter tjänsteföretag. fall skalleller de längre insatserI
bör normalfalletorganisationen i detta medgöras inte göra egna resurser

köpa det projektet goda möjlighetertjänster. Om aktuella harutan externa
bli lönsamt efter strategisk företagsutvecklande skall deninsatsatt nyaen

med delvis finansieraorganisationen helt eller kunnaegna resurser
konsulter.externa

Arenor för utveckling

Erfarenheter från de regionala utvecklingsfondernas hittillvarande verk-
samhet det många gånger effektivt strategiska företags-visar är göraatt att
utvecklingsinsatser företag före-inte barai enskilda också iutan grupper av
tag.

gruppaktiviteter måste företagenDessa utgångspunkt de behov har.sin ita
Den organisationens uppgift blir därför samarbete med lokalai näraattnya
nyckelpersoner identifiera dessa behov och biståi arbetet med få igångatt
aktiviteter för tillgodose dessa.att

kapitel nyföretagandeinsatserI 7 har utredningen redovisat behovetom av
kontinuerligt nätverksträffar eller till dessaatt attarrangera arrangeras.se

Detta enligt utredningen viktig företa-är strategisk uppgift, kanen som ge
där de kan träffas och diskutera företagsutveckling.garna en arena

Ett exempel på strategisk insats kan stimulera tillannat ettatten vara
utvecklingsarbete på med många små underleverantörer. Utgångs-orten

förpunkten aktiviteter detta slag det finns eller flera lokaltär attav en
verksamma nyckelpersoneri företag, organisationer eller i kommunen

villiga tillsammans utveckla ochär med den organisationenattsom nya
driva utvecklingsprojektet. detta lokala möjligheternaUtan ärengagemang

driva effektiva projekt begränsade.att

Det bör den organisationens roll administrera, sammankallaattvara nya
och upphandla till aktiviteten drivs påexterna att att ettsamtresurser se
ändamålsenligt Utredningen på endastsätt. vill peka det denäratt nya

ochorganisationen tidigare utvecklingsfonden anslagsfinan-och andra
sierade verksamheter uthålligt arbeta på detta medkan initierasätt attsom
sammankalla och administrera för kreativ utveckling.arenor
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drivitslång rad olika lokala och regionala projekt har utvecklats ochEn av
de regionala utvecklingsfonderna. gällt kvinn-Exempelvis har insatserna
liga företagargrupper, olika bransch-särskilda underleverantörssatsningar,

förpå många olikamässiga initiativ. Utredningen positivt att arenorser
kreativt företagande utvecklas lokalt, regionalt, nationellt och internatio-
nellt förankring utredningensmed nyckelpersoner landet.i i Det ärute
uppfattning denna lokala och den direkta samverkanjust anpassningatt

företag förmed och på lokal nivå inteorganisationer minst inom ramen
huvudmannens kontaktnät kraften stategiska före-lokala bakom denger

därförtagsutvecklingen. Enligt uppfattning detutredningens inteär
gällermeningsfullt förhand, vad det dei angivitsutöver näratt som

generella riktlinjerna, på områden de företagsutvecklandeprecisera vilka
insatserna skall bedrivas.

utredningens uppfattning frågorna verksamheten detaljDet hur iär att om
skall utformas måste överlåtas på blir sedande regionala enheterna. Det en
avgörande uppgift för de moderenheten ochregionala enheterna, NUTEK

systematiskt uppföljningar och utvärderingar för vilkagöra avgöraatt att
utvecklingsprojekt och metoder på bästa verksamhe-sätt motsvararsom

mål.tens



geografiskHuvudmannaskap och

organisation

I sammanfattningUtredningens förslag

bättreföreslar genomförandeorganisationUtredningen ger ensomen ny
praktiska insat-förmåga riktlinjemainäringslivsförankring, bättre omsättaatten

och ökat inslag konkurrens.ettser av

Industriförbundet,företrättEnligt utredningens förslag skall näringslivet av-
Riksorgani-Svensk FöretagarnasHandelskammarförbundet, industriförening,

organi-driva denoch Exportrådet -tillsammans med äga ochsation staten nya
ochStaten pä ägandet; 50sationen. och näringslivet delar procentstaten

nyföretagarfonden, Näringsdepartemen-näringslivet 50 industri- ochprocent.
föreslas den statligaorganisation föreller utseddstatentet svaraannan av

andelen.

i landetföreslås fä färre organisatoriska enheterDen organisationen utenya
Utredningensamtidigt konkreta aktiviteterna skall drivas lokalt.de gersom mer
direkt underpå organisation med respektive regionerexempel 6 14 enen

moderenhet.

föreslår atthuvud-Utredningen moderenhet inrättas skall föratt en som svara
drivaförriktlinjer genomförs. Vidare har moderenheten attmännens ansvar

statliga anslags-centrala förhandlingar policy och anslag dengentemotom
Om ochgivaren NUTEK. den organisationen inte uppfyller de krav statennya

pä genomförare kunna bli aktuell.NUTEK ställer verksamheten skall annan
effekti-ökarDärigenom uppkommer nödvändig potentiell konkurrens somen

policy.viteten och förbättrar möjligheterna genomföra huvudmannensatt

drivafinansierings-Den organisationen föreslås, redovisats i kapitelnya som
páverksamhet uppdrag statliga kapitalfonder.av

Organisationslösningen konstruktiv dialog mellanskapar förutsättningarför en
den näringslivsanknutna genomförandeorganisationen. Dennaochstaten

frän NUTEK, avtalendialog sker diskussioner medel attoma genom om
utvärdering.sköta kapitalfond och säddfinansiering löpandesamt genom en

för lönsamt samspelDetta utredningen nödvändig förutsättning ettser som en
smátöretagen.mellan ochstaten

generella krav densammanfattning det första hand följandeiI är tre som
måste uppfylla, nämligenorganisationen att:nya

förhållanden situationenmöjlighet till tillsuccessiv anpassningge nya-
på bl riskkapitalmarknaden snabb förändring,iära
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-verka lokalt med omfattande regionala och lokala kontaktytor mot
näringslivet och de mindre och medelstora företagen vilket bl innebära

den organisationen alltid skall efter anlita befintligasträvaatt attnya
tjänsteföretag och befintliga näringslivsorgan istället för byggaatt upp

resurser,egna

över tiden kunna bibehålla hög kompetens deni organisationenen egna-
bl nära samarbete med näringslivet de konkretaietta genom program-
men.

Analysen i kapitel 4 De regionala utvecklingsfondernas verksamhet har
visat den nuvarande harorganisationen brister hämmat effektivi-att som

det förstaFör har näringslivsanknytningen för för detteten. varit svag,
andra har det saknats möjligheter utforma och genomföraatt en sam-
manhållen policy och för det tredje har de regionala utvecklingsfonderna i
realiteten haftnästan på statligensamrätt regional småföretagspolitik. När
den organisationen utformas måste huvudmännen till den bättreattnya se

tidigareän kan hantera dessa frågor. Därför måste den organisationennya
utformas så att:

och näringslivet delar på huvudmannaskapet för den verkstäl-staten-
lande näringslivsanknytning,organisationen

ochden fårorganisationen förbättrad förmåga utvecklaattnya en genom--
föra fastställd policy policyfunktionen stärks,en

tillför medel på sådant konkurrens från andrastaten sättett att genom--
förande organisationer kan uppkomma konkurrensaspekten.

Ovanstående förutsättningar och krav på organisationen ligger till grund
för följande förslag till förorganisation den regionala lokala små-en ny
företagspolitiken.

Regional9.1 organisation

Itidigare kapitel har utredningen föreslagit den konkreta verksamhetenatt
nästan undantagslöst skall bedrivas lokalt i nära samarbete med privata
tjänsteföretag, intresseorganisationer och andra statliga och offentliga

Utgångspunkten för detta information,är nyföretagandeaktivite-attorgan.
finansiering, företagsutvecklande ochter, insatser andra verksamheter som

föreslås måste bygga på utpräglat lokalt samarbete där roll ärett statens att
tillsammans med lokala intressenter identifiera insatser kan bidra tillsom

till den tillväxt och förnyelseförmåga finnsatt ta mångaivara som nya
företag och de befintligai småföretagen.
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Funktionella kriterier

pågenomförandet ställer kravlångtgående decentraliseringDenna orga-av
därför ambitionUtredningen hargeografiska utbredning.nisationens atten

verksamhetenfaktiskainnebär denföreslå organisationslösning attsomen
möjligt.så målgruppenkommer nära som

fram-verksamhetutvecklingsfondernasde regionalaAv beskrivningen av
länenutvecklingsfonder igår det idag finns regionala varje24 attsamtatt

verksam-den nuvarandefinns filialer. Totaltdet dessutom ytterligare är16
organisationsstruktur ärsåledes uppbyggd på enheter.heten 40 Denna

regionaladefattade vid inrättandetresultatet beslut riksdagende avav som
därefter.utvecklingutvecklingsfonderna år och1978 spontanen

debehov komma närafilialer speglar delsAntalet enheter och attett av
falldels inom-ingår målgruppen, i vissaföretagare och enskilda isom

fåttlänsdelar krävt ochdärregionala politiska överenskommelser vissa en
regionalautspriddatorde denutvecklingsfondsfilial. allt väsentligtegen I

till deändamålsenlig anpassningresultatetorganisationen envara av
verksamhetlandsomfattandebehov verksamheten ställer på avsom en

utvecklingsfondernas karaktär.

sådanspridd organisation. Enfinns dock påtagliga nackdelar medDet en
medökarkostnaderna för administration och kontorsservicenackdel är att
meddet organisationfler kontor. allvarlig nackdel iärEn att enannan
skallför enheternasmå svårt få tillräcklig volymmånga kontor är attatt en

påarbetarmiljöer. Konsulterkunna lärande och kompetentautgöra som
ochmöjligheter diskussionermycket små kontor endast begränsade attiges

deti denockså uttryckassamarbete lära varandra. kanDet typatt avsomav
finnshär diskuterasinformations- och rådgivningsverksamhet ensom

småmångauppdelning påstorlek och det medminsta effektiva att en
kontor kritiska storlek.går uppnå dennainte att

det gällertydligareBehovet effektiv storlek närminsta är ännuenav
projektfinan-skallfinansieringsverksamheten. kapitelSom redovisats i 8

inflationen.motsvarande Dettasieringen total avkastning minstenge
bärdemåste så god avkastninginnebär praktiken projektvissai attatt ge

tänkt.detutvecklas på detde många projekt inte sätt varsomsomupp
geografisktöverblick och relativtförutsätter godDetta upptag-stortetten

finansieringsverksamheten ställerningsområde. krav på volymDe som
skulle tala för fåtal kontor.således ett

ochbereder ärendencentraltgles struktur,En mycket ettt somex organ
för-förankring ochfattar å andra sidan lokal sämrebesluten, enger en svag

följandeförslagi detmåga identifiera projekt. Utredningensintressantaatt
kritisk isations-syftar till hitta mellan kravetavvägningatt organenen



storlek, tillräcklig geografisk täckning och kravet på mycket god lokalen en
förankring.

De regionala utvecklingsfondernas hittillsvarande finansiering företagav
och projekt, dvs fondernas utestående kapitalstock exklusive de medel som
placerats bank elleri i andra säkra placeringar, har inte, redovisats isorn
kapitel uppställda krav på realt bevarat kapital.motsvarat

skälenEtt kan finansieringen med nuvarande avvägningattav vara
mellan storlek och lokal förankring har fungeratinte enlighet medi de
intentioner huvudmännen för.givit uttryck anledning till dettaEnsom
skulle därvid kunna de nuvarande enheterna, med kontor och24attvara

filialer,16 blivit för små. har därigenom kommitDe sakna denatt geo-
grafiska överblick och den verksamhetsvolym krävs för byggaattsom upp

väl avvägd portfölj finansieringsobjekt.en av

En anledning kan den landstinget tillsatta styrelsenattannan vara av
fondenanvänt arbetsmarknadspolitiskai syften vilket resulterat förluster.i

Vid utformningen den lokala regionala blirorganisationen uppgif-av nya
således hitta strukturten den nödvändiga lokala förank-att en som ger

ringen. Samtidigt måste enheterna så konsulterna blir till-stora attvara
räckligt många för möjliggöra kollegialt utbyte. Vidare skall enhetensatt ett
upptagningsområde så det möjliggör den överblick krävsstort attvara som
för bedriva riskfinansieringsverksamhetatt förinom de ien som ramen
kapitel 5 preciserade målen behåller länefondens reala värde.

Näringsgeografiska kriterier

De behandlade funktionella kriterierna, dvs de aspekter ärovan som
knutna till den organisationens verksamhet, måste kopplas till de kravnya
och förutsättningar näringsgeografiska faktorer tsom ges av som ex
befolknings-, närings- och kommunikationsstrukturer och olika ekono-
miska förutsättningar landet.i dessaI frågor har utredningen samrått med
Regionberedningen C 1992:6.

finnsDet flera olika näringsgeografiska aspekter måste beaktas vid ut-som
formningen den organisationen. förstaEn indelningsgrund hurärav nya
näringslivets utveckling Vilkasig. kopplingar finnsspontana mellanter
olika företag lokala,i regionala eller nationella nätverk Enligt utred-
ningens uppfattning har näringslivets kopplingar och nätverk mycket lite

göra med den länsindelningatt hittills varit grundläggande för desom
regionala utvecklingsfondernas verksamhet. Utredningen förordar därför

de företagsstrukturernaatt i högre grad tidigarespontana än beaktas dennär
regionala strukturen fastställs.
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utgårregionindelningutgångspunktandra rimlig göraEn är att somen
regionala organisa-skulle denfrån befolkningsstrukturen. Därigenom nya

antal invånare inom sittfick lämpligtfastställas så enhettionen varje ettatt
sidan kommaskulle å andraindelningsgrundverksamhetsområde. Denna

de kom-geografiska aspekten,denbortse från den andra dimensionen,att
frågorna.unikationsmässigam

mycketskall verksamheten drivas i näraSom redovisats det föregåendei
tydligtmed lokala företag och organisationer. Genomsamarbete privata att

utredningen därigenomskall drivas lokalt harmarkera verksamhetenatt
såmåsteindelningenställning för den regionala görastagit attatt

för långa.olika delar blirreseavstånden och restiderna till interegionens

överlappas region-länsgränserna kommitdet tredje harFör att av nya
nyaoch Västsverige. Dessabegrepp Mälardalsregionen regiontsom ex

ienskilda kom-indelningarSamarbetsområden hög grad påäri ett attsvar
effektiva ljuset den inter-eller län befinns iinte nyaavmuner vara

1990-talet,undernationella konkurrensen svenska regionermöter ettsom
konkurrensdecennium präglasmånga bedömare kommer att avsom anser

mellan olika regioner.Europas

vill på fjärde grundläggande dimensionUtredningen slutligen peka somen
fast, nämligenbör beaktas slutgiltiga regionindelningen läggsnär den

huvudmännens indelningar.regionalaegna

indel-harsvenska handelskamrarna, föreslås bli huvudmän,De ensom
delar föreslagna huvudmannen,ning Sverige andrai 11 regioner. Densom

förbundet harIndustriförbundet, samtidigthar nationell indelningen som
fungerarsamarbetsavtal handelskamrarna innebär dessamedett attsom

regional tredje föreslagna huvudmannen, Export-organisation. Densom
Exportchefrådet, har regional anknytning bl verksamhetenvia atten a

före-hyra. lokalaRiksorganisation organiserad 300Företagens i överär
ningar landet.iute

geografiska och börHuvudmännens indelningar olika sammanvägasär
med Vidare kan finnas anledningde redovisade kriterierna.övriga ovan

detregionala struktur beaktai bedömningen den organisationensatt av nya
varpå bankerna organiserade.sätt är
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Utredningens förslag

bör fast-Redovisningen den slutliga regionala indelningenvisar attovan
ställas till bl följandemed hänsyn aspekter:a

funktionella kravenA. De

Organisationsstorlek-

målgruppenNärhet till-

näringsgeografiska kravenB. De

kopplingar finns mellan företagenDe ispontana som-
målgruppen olika nätverk.typer av

Befolkningens fördelning landet.i-

personerAvståndet mellan den regionala enheten och-
företag målgruppen restid.i

regionbegrepp fram, bl förDe växer mötaattnya som a-
konkurrensen från t Mälardals-andra regioner i Europa ex
regionen.

Huvudmännens olika regionala indelningar.-

Utredningens utgångspunkt alla dessa kravär sammanvägningenatt av
inte kan för utredning, måsteinom statliggöras utanramen somen ses en

nyckelfrågorna för den organisationskommitté föreslås få uppdragiav som
bilda den 10.mer detta kapitelorganisationen i Avväg-att nya om

fårningarna således för förhandlingar och diskussionergöras inom ramen
mellan de olika huvudmännen och andra Utredningen villintressenter.
också framhålla den skall ha sådan flexibilitetorganisationenatt attnya en
den regionala lokala skall taktorganisationen efter behov kunna ändras i
med de funktionella och näringsgeografiska förutsättningarna förändras.att

Utredningen följandevill dock i det redovisa några exempel på regionala
indelningar kan denvägledande vid utformningensom vara av nya orga-
nisationen.
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organisationregionallokalangåendeexempelUtredningens

tillmed hänsynochredovisats tagende kravbakgrundMot ovansomav
verksam-utredningenföreslårverksamheten attförinriktningenden nya

utgårorganisationförbedrivs inomfortsättningenheten i somenramen
områden länen.geografiska änfrån större

sålokaliserasochupptagningsområdeskall ha störreenheternaDe ettnya
täckningeffektivMedlandet. atteffektiv täckningde avsesatt enavger en

möjligheterkommunikationsmässiga attgeografiska ochdet skall finnas
organi-på denkravhögreställer isinprojekt.lokala Dettabedriva tur nya

det störrekombinerakunna upptag-gällerdetflexibilitet närsationens att
innebärpraktikengenomförande. Iutsprittningsområdet med ett mer

dockrörlig.geografiskt Det ärkunnapersonalen måstedetta att vara mer
komm uni-förbättradehjälpmedtillgodose dessa kravmöjligtfullt att av

kommunikations-ochdata-modernutnyttjandemedochkationer av
teknik.

dearbeta inomhuvudsakskall ienheternaregionalt verksammalokaltDe
strävanEnangivitsnäringsgeografiskaochfunktionella ovan.somramar

skallsammanhållna organisationenför dendet inomär varaatt nyaramen
dennaturligt iblirDettasamarbeta regiongränserna.övermöjligt att mer

förordar iänutredningenorganisationsstruktursammanhållentyp somav
styrel-utseddaregionaltfristående,medstrukturentidigare regionaladen

fondledningar.ochser

samverkanattiförslagutredningensenligtkommerregional enhetVarje
över-organisationensförnäringslivet och inomdet lokalamed ramen

specialisering.regionalgradutveckla högregripande policy kunnaatt aven
erfarenheterochkunna utnyttjabörorganisationenDen t personerexnya

Sverigesödraregion iOmför arbetefrån iregion exem-enen annan.en
underleveran-särskildfrämjaförarbetssättpelvis utvecklat attett gruppen

Sverige. Itill ikunnakunskaper vunnitsdebörtörer tas norravarasom
tillkommaspecialiteter kunnaorganisationsformen bör sådanaden nya
börVidareregiontillhörighet.oberoendeorganisationenför helanytta av

loka-flera företag ärellerhindrarnågotfinnasdet inte att ett somsom
igruppaktiviteterocholikadeltarutanför iliserade viss region programen

ökadfårsmåföretagareochinnebärandra regioner. Detta att nystartare en
rådgivningstjänster.ochregionala finansierings-valfrihet det gällernär

områdegeografisktoch störremed färre enheterexempelUtredningens ett
påpå de krav över-fastahandförstaorganisatorisk lösning i tarsomger en
finansie-betonaställer. Genomfinansieringsverksamhetenblick attsom

organisationsvolymbibehållaetablera ochoch förmåganringen somatt en
lokaladenandra sidanåerfarenhetsutbyte blirlärandemöjliggör ett genom

kontorenhetensmellanlängremed andra ordblirkopplingen Detsvagare.
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och den lokala verksamheten. Denna nackdel uppvägs större regio-attav
bättre de spontana företagsnätverken,mot dvs de kopplingarner svarar

näringslivet utvecklat i Mälardalsregionen,som Västsverige ellert ex
Malmö Köpenh amnomrâdet.

En preliminär sammanvägning de olika kriterierna eller6 14 regio-av ger
Dessa två tänkbara indelningar exemplifieras figuri ochner. 9.1 9.2.

Figur 9.1 Figur 9.2
En Indelning i regioner Ensex Indelning I fjorton regioner
ungefärligt antal Invånare I OOO-tal1

Källa: Bearbetning SCB-material.av
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tillöverlåtasmåste, tidigare nämnts,ställningstagandeslutgiltigtEtt som
bestårochföreslås bildasorganisationskommittéden staten avsomavsom

eventuella övriga intressen-ochhuvudmännenför de aktuellaföreträdare
ter.

organisa-påexempeldärför det följandeiUtredningen ett annanenger
ökad betoningEnlokala närheten prioriteras.där den atttorisk lösning, av

deinnebära 24skulleaktivitetenspegla den lokalamåste attorganisationen
regionaladeförfinnsidag inomde filialerenheter plus 16 ramensom

utgångspunkten.skullefortsättningen utgörautvecklingsfonderna iäven
den lokalaantal kontor, prioriterarmedlösning, störreDenna ett anpass-

Utredningeni företagsutvecklingsaktiviteter.nyföretagande- ochningen av
effektivitet kanbibehållenmedantal kontorifrågasätter dock stortettom

ochöverblick störreBehovetfinansieringsfrågor.ha beslutanderätt i ettav
l måstesmå kontormed mångaför förslaggeografiskt område talar att ett

på region-läggs 3 4gällande finansieringmed beslutenkombineras att -
kontor.

Mellan-Region Norr,dela Sverige isådan indelning intänkbarEn attvore
utgårindelningrespektive Södra Sverige. DennaSverigesverige, Västra

utvecklingsfonderna iframfrån den ordning växt attspontant genomsom
indelning.haft dennaredan harför VD-samarbetetpraktiken inom ramen

haför kunnatillräckligtsådan väljs blirlösning regionOm varje attstoren
enligtbedriva finansieringföröverblick och den volym krävsden attsom

medkontakter 24diskuterats kapitel Genom närade riktlinjer isom
inflöderegionansvarigaoch filialer får områdes- ellerkontor 16 ett av

fåtal regionkontorsmå kontor ochmed mångaprojekt. Lösningen ett ger
nivå.organisatoriskupphov kostnader form ytterligaredock till i enavnya

för finansie-för administrationMed flera nivåer ökar kostnaderna intern
ringsverksamheten.

denmotiveradekonomisktkostnad kan å andra sidanDenna geromvara
tilllämnasavvägningareffektiv de lokala projekten.prövning Dessaaven

föreslagna organisationskommittén.den ovan

förankring näringslivetiBättre9.2

tillkapitelblsyftar, iföreslagna verksamheten nämntsDen att tasom a
företag.befintliga Förfinns ochtill den utvecklingspotential isom nyavara

förank-godverksamheten haeffektivt måstedetta skall kunna görasatt en
det endasttidigarenäringslivet. Som redovisats i avsnitt ärring i ettgenom

företagens organisationersamarbete företagen ochaktivt med somegna
pj effektivtbedrivas sätt.den företagsutvecklande verksamheten kan ett

m
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De regionala utvecklingsfonderna har, beskrivits kapitel fåttisom
förhållandevis näringslivskopplingar till följd landstingenattsvaga av

styrelsen. Landstingen, regional huvudman,utsett förknippas intesom
med nyföretagande, företagsutveckling eller kreativ finansiering harutan

legitimitetsin förstai hand sjukvårdinom och kollektivtrafik. De lands-
tingsutsedda styrelserna har därför inte kunnat utvecklingsfondenge en
tillfredsställande förankring näringsliveti detnär gäller kontakter,ute
kunskap och stöd för verksamheten.

Två argumentationslinjer

Utredningen har tvåmött beträffande styrelsernastyper argumentav
arbete. Enligt argumentationslinje hävdas det de landstingetatten ut-av
sedda styrelseledamöterna fonderna politisk inriktning. Dennager en
leder till fondernas styrelser förordaratt satsningar motiveras kort-som av
siktiga regionalpolitiska sysselsättningsöverväganden. torde ha före-Det
kommit styrelser sysselsättningsskäl valt beviljaatt utvecklings-attav
kapital för hålla företag vid liv skulle haatt avvecklats.som annars

andraDen kritik riktats fondernastypen styrelser ärmotav annatsom av
slag. hävdasDet istället den allvarligaste bristen är styrelserna inteatt att
aktivt del utformningentagit i fondernas verksamhet.av

Utredningen dockär den uppfattningen varken eller lands-att statenav
tingen huvudmän tillräckligt konkret har formulerat uppdraget. Ut-som
redningen har därföri detta betänkande haft ambitionen klart rikt-att ange
linjer och för verksamheten. redovisasDessa kapitleni bred5 Enramar -
enighet dessa principiella riktlinjer skulle också väsentligt underlättaom
de huvudmännens arbete med genomföra för samhället lönsammaattnya
program.

Utredningens uppfattning såvälär politisk stridstyrning i denatt moten
statliga huvudmannens riktlinjer avsaknaden har begrän-styrningsom av

utvecklingsfondernas möjlighetersat bedriva effektiv småföretags-att en
politisk verksamhet.

Delat ägande mellan och näringslivstat

alltförDen organisatoriska legitimiteten och den styrnings- ochsvaga svaga
policyfunktionen föranleder utredningen föreslå betydande organisato-att
riska förändringar. En grundläggande förutsättning för bättre förankringen
i näringslivet stärkt organisatorisk legitimitet är näringslivetatten ges- -
möjlighet på i princip lika villkor föratt, verksamhetenstaten,som svara
vid den organisationen.nya
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förbättrasnäringslivsanknytningendärförföreslårUtredningen genomatt
organi-denmöjlighet ägaochnäringslivet attgemensamt nyastatenatt ges

vardera 50tillskjuternäringslivetochsamägande därsationen. Ett staten- nöd-denjuridiskkapitalet iröstetalet och gerpersonprocent nyenav -
näringslivsförankringen.vändiga

centrala intresse-viakanaliseratföreslås bliNäringslivets ägarengagemang
diskussionerförtharUtredningensmåföretagsområdet.påorganisationer

riksorganisation,föreslåroch Företagarnasorganisationerberördamed att
Industriförbundetindustriförening,SvenskHandelskammarförbundet,

tillliknandeelleraktier etttecknamöjlighetExportrådetoch att uppges
ochägandet rösterna.motsvarandevärde 50 procent av

ochIndustri-hållasmeningutredningensägarandel bör enligtStatens av
utseddellerNäringsdepartementet statennyföretagarfonden, annan av

nyföretagarfondenochIndustri-Utredningen har nämntägarrepresentant.
detfinnsförstadetolika skäl. Förflerastatligtänkbar ägare av-avsom en

småföretagfinansieringdet gällerfonden närsevärd kompetens inom av
organisationensdenanvändning itillkunna kommaväl skulle nyasom

ledning.

ombildadetill denfördesnyföretagarlånensedanfinns detandradetFör
påreplierakunnatidigaregradhögre änindustrifonden behov iattett

skulleorganisationentill dennätverk. Kopplingenregionalalokala nya
regional förankring.lokalsådanledkunna iett envara

risk-mäklarefungeratredje skall den organsitionendetFör avensomnya
nyföretagarfonden.från Industri- ochkapital, även

så Industri-får utformasägarinflytande intedock attUtredningen attanser
förpå marknadendominerande aktöralltförnyföretagarfonden bliroch en

mångfaldpå behovetpekatharsmåföretag. Utredningenriskkapital för av
på område.dettaoch konkurrens även

bördettautredningenägandetstatligagäller det attdet övrigtNär i anser
det blirochinflytandet begränsaspolitiskadet kortsiktigautformas så attatt

förmyndighetmellan denorganisatorisk åtskillnad ansvararsomen
för ägar-och deorganisationentill denanslagstatens ansvararsomnya
diskute-detförförutsättningåtskillnadfunktionen. ärDenna att somen -

konkurrenssitua-potentiellgå skapanedan skallutförligt att enras mer -
organisationen.effektivisera dentillbidrartion att nyasom

Ägarna styrel-enhet i sincentral juridiskstyrelsen ien utserturutser som
centraladetStyrelsenlandet. i organetolika enheterna ii de uteserna

Statensåttaliten, högstlandet börrespektive enheterna iute personer.vara
Utred-med utslagsröst.ordförandepostenregelmässigtrepresentant ges
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ningen föreslår deti den bolagsordning eller deatt i avtal reglerar densom
organisationen skrivs in styrelseledamöterna skallatt nominerasnya

regionalt lokalt inom för huvudmännens regionala lokalaramen
kontaktnät. Därigenom kan den organisationen försäkra sig godnya om en
lokal förankring.

Utredningen vill dessutom lägga till deti styrelsen för varje regionalatt en-
het bör finnas någon eller några rekryteras utanför regionen. Det ärsom
vidare moderenhetens och huvudmannens uppgift till styrelsernaatt attse
får sådan sammansättning den organisationen kan ledasatten ettnya
sätt ligger linjei med och de andra huvudmannensstatens inten-som
tioner.

Den styrelsen kommer kunna fungera enligheti med deatt reglernya som
den Valda associationsformen medger. kommerDen dessutom bättre än
tidigare ha möjlighet koppla den nationella policyn tillatt verksamheten
vid de operativa enheterna på fältet mer detta i avsnitt.nästaom

Styrelsens arbete har ytterligare viktig dimension: fungeraatten som
informations- och kunskapsförmedlare. Genom styrelse med god för-en
ankring i näringslivet kan bankkontakter, samarbete med lokalt verk-

konsultföretag och industriföretag utvecklas.samma

Den lokala förankringen vidareutgör skydd den organisatio-mot att nya
inte utvecklas konkurrent till lokala företagarenen ochsom en att sam-

arbetsmöjligheter tilltas vara.

Förbättrad9.3 policyfunktion och central service

Analysen de regionala utvecklingsfondernas hittillsvarande verksam-av
het har visat verksamhetens målatt varit oklara. Ikapitlen har5 utred-8-ningen därför föreslagit tydligare Verksamhetsinriktning.en

Stora regionala skillnader

Den tidigare oklarheten har bl resulterat i regionala variationerstoraa som
inte beroendeär olikheter i näringsstruktur och andra lokala regionalaav
förutsättningar. I vissa län har fonderna på öka den delt satsat attex av
verksamheten bär sina kostnader s k operativ konsult-som egna egen
verksamhet. Denna konsult- och utbildningsverksamhet har i några fall på

näringspolitisktett perspektiv olämpligt kommitsätt konkurreraur att
med privata tekniska och ekonomiska konsultföretag eller utbildnings-
företag.
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fondenmyckethur tarendast rörthar intemellan länenskillnadernaMen
verksam-ingåiskalluppgiftervilkaocksåbetalt för sina tjänster, somutan

nyföre-främjaförvidlagts insatservikt attharlänheten. I vissa stort ex
andraiprioritetlägrebetydligtgivitsverksamhetmedan dennatagandet,

verksam-ochmålenbeträffandefonderolikamellanOlikheternalän.
fungeratstyrelsernaanledning ärorsaker. En attfleraharinriktninghetens

mycketfåttifondernaVDanledning ärlän. atttill Enfrån länolika annan
och aktiviteter.policybeslutförutrymmestort egna

målmotstridigaTvå

disku-avsnitttidigaremed de ihängeranledningYtterligare sammanen
blmålformuleringhuvudmannensstatligadeni aoklarheterna somterade

utformamedarbetetväglettmålmotstridiga atttvåuttrycktill ikommit att
utgångspunktenförstautvecklingsfonderna. Denregionalaför deriktlinjer

bildande 1978,fondernasgrund förtilllågmålformuleringen, vareller som
med insatserkompletteramedellandstingskommunalaochstatligamedatt

befintligaochblandförnyelsepotentialenochtillväxt-tillvara nyatogsom
och kommfrånsubventionen statenanslagetstatligasmåföretag. u-Det -

möjliggjordekompletteringochinvestering ensågs somenom ennerna -
tillväxt.snabbare

riksdagenochregeringendockkornbesparingskravökade generellaGenom
förordatidigaregrad attänhögreoch imålformuleringändra sinatt

ochpropositioneravgiftsfinansieras. Iskulleomfattningökadfonderna i
minskautvecklingsfondernaregionala attdärför deanmodadesdirektiv

enskildaochföretag samtbetaltdvssubventioneringsgraden, ta avmer
finansiering.vidförlusternaminska

subventionerade insatsersmåföretagspolitiskamålmotstridigatvåDessa -
gällerdetosäkerhet närhar skapatkonsultingavgiftsfinansieradoch -

sigsökt görasnabbtharfonderfonderna. Vissavidinriktning mervalet av
sysslaanslagenkommunala attstatliga ochde meroberoende genomav

sökadåde tvingatsinneburitdockharkonsulting. attDettamed operativ
villigaföretagen är atttillföretagen och tjänsternågottill de störresig som

delämnagrad tvingats renthögfonderna iharför. Därigenombetala
näringspolitiska aktiviteterna.

småföre-ursprungligavid dehållit kvarhar sigutvecklingsfonderAndra
nyföretagandeinsatserinformationsverksamhet,tagspolitiska insatserna - kon-där privataområdenpå sådanafinansieringföretagsutvecklingoch

näringspolitisktdefonderdessalönsamt. Menkan arbetasultföretag inte -
realttill sjun-verksamhetfått sinsidanå andraharinriktade anpassa-

anslagsnivåer.kande
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Utredningens förslag i kapitlen 5 syftar8 till klargöra verksamhetensatt-
inriktning. Därvid konstateras aktiviteterna fortsättningeniatt uteslutande
skall den näringspolitiskt motiverade kompletteringen på mark-avse
naden, den ursprungliga verksamheten. Dessa aktiviteter måste alltid i
betydande omfattning finansieras anslagvia bidrag från andra de företagän
och enskilda får del insatserna. Vilka dessa insatser harär exempli-som av
fierats tidigarei avsnitt.

förstärktEn policyfunktion

Det dockär inte tillräckligt atti skrift formulera renodlad policy fören mer
de Det avgörande enligtär utredningens uppfattningnya organen. att ge
organisatoriska förutsättningar för kunna genomföra policyn.att

Analysen de regionala utvecklingsfonderna har visat det dubblaav att
huvudmannaskapet centralt och landstingetstaten regionalt givit en- -mycket förgrund effektivt genomförandeett den statliga närings-svag av
eller småföretagspolitiska policyn. Staten har via tidigareNUTEK SIND
utövat sitt huvudmannaskap och landstinget sitt regionaltatt utsegenom
hela styrelsen.

NUTEK har, i allt väsentligt, förordat den statliga näringspolitiska verk-
samheten. Iprincip har NUTEK styrmedel haft möjlighet begränsaattsom
eller avsluta anslagsgivningento till den eller de fonder följerm intesom
riktlinjerna. I praktiken har dock detta inte Delsgjorts. därför NUTEK:satt

följa ochatt avgöra verksamheten liggerresurser linjei med deupp om
slutliga målen varit begränsade. Dels därför NUTEK i realiteten inteatt
kunnat upphandla motsvarande verksamhet från någon regionalannan
organisation. harDet funnitsinte några realistiska alternativ.

Statens formella påverkansmöjlighet har praktikeni inskränkts till att utse
revisorer fonderna,i vilket givit små möjligheter påverka de regionalaatt
fondernas verksamhet.

Den centrala policyfunktionen har inte bara försvåratsvaga komm unika-
tionen från huvudmannen till den praktiskastaten ut verksamheten utan
också kommunikationen från de fonderna24 och till anslagsgivandeupp
myndighet och näringsdepartement. Dialogen mellan den statliga huvud-

och de fonderna24 har således inte fungeratmannen effektivt. Utred-
ningen allvarligt på detta. Ien och effektiv organisation förbätt-ser ärny en
rad policyfunktion och stärkt central service nödvändigt villkor företten

effektiv verksamhet.en

sådanEn förstärkt policyfunktion kan åstadkommas denatt nyagenom
organisationen får moderenhet och NUTEK:s ställningatten statenssom
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diskuterasföljandedetklargörs. Iverksamhetentillförmedlare resurserav
rollNUTEK:savsnittetavslutandedetoch i tasfunktionmoderenhetens

upp.

utredningensenligtbörmoderenhetenellerorganisationencentralaDen
uppgifter:följandehaförslag

policy;implementeraochFormuleraa
NUTEK;medblförhandlingariorganisationenFöreträdab a

utbildning;och visskompetensutvecklingc Ordna
verksamheten;utvärderaochFöljad upp

moderenhetsfunktioner attnormala texföre Ansvara som
kontrollformell samt,och revisorer, utövastyrelse omutse

koncernbidrag.eventuellafördelaväljs,aktiebolagsformen

policyimplementeraochFormuleraa

moderbolag iformenjuridiskadenkan ettcentrala enheten enDen avges
tillmöjligheteralla deharmoderbolagetinnebäraskullekoncern. Detta att

medAvsiktenmedger. attaktiebolagslagenkoncerneninflytande över som
möjlig-dotterbolag ärfleraochmoderbolag attmedkoncernskapa geetten

viamöjligheterdock attUtredningenpolicyfunktionen.stärkaheter seratt
juridiskaandraförpolicyfunktion inomåstadkommaavtal ramensamma

stiftelser.texsompersoner

moder-mellansamspelkonstruktivtskall iorganisationen ettDen nya
formacentrala-regionala-lokala intressenterochdotterenheterenhet, en
verksam-förställtde riktlinjerförenlig medpolicy är staten uppsomsom

intepolicyfunktionenförstärktadenvill betonaUtredningenheten. att
tidigareSomverksamheten.centraliseringensidigskall avensomses

delokalt änbedrivasverksamhetenkonkretaskall denframhållits mernya
tidigareutvecklingsfonderna gjort.regionala

deochenhetencentraladenhuvudmännen,mellandialogenGenom
huvud-förförutsättningarskapaslandet attigenomförande enheterna ute

demkändablirsmåföretagspolitiska intentioner genom-männens somav
verksamheten.för

arbetardemdialogaktivdock understrykavillUtredningen att somgeren
praktisktvad ärredovisakontinuerligtförkanalpå fältet att somen

huvudmännensdettainnebärandra ordMedåstadkomma. attmöjligt att
kommersuccessivtsmåföretagsområdet attpåriktlinjernäringspolitiska

påarbetetgenomföra ochmöjligtpraktiskt atttill sådant är attsomanpassas
småföre-möjligastörstatill detkunnafältet kommer att gersomanpassas

effekt.samhällspolitiskaellertags-
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Figur 9.3
Dialog Verksamhetsinriktningom

Huvudmän
Moderenhet

kontinuerlig dialog +
verksamhetsin-om

riktning

RegionalaLokala enheter
Genomförandet

Utredningen med förslagsitt till organisation denavser kon-attny genom
tinuerliga dialogen mellan huvudmännen moderenheten fältorgani-och
sationen genomförarna åstadkomma både starkare policyfunktion ochen

bättre regional lokal anpassning verksamheten.en av

Moderenhetens policyformulerande uppgifter är avgörande betydelseav
för koncernens effektivitet och förmåga genomföra deatt operativa

i den statligamomenten regionalalokala småföretagspolitiken. Denna
centrala uppgift förutsätter dock inte i moderbolaget.stora egna resurser
Den policyform ulerande verksamheten skall ske formi samverkanav
dialog mellan moderenheten och döttrarna där de utredandemerparten av
och samordnande från dotterenheterna.tas Moderenhetenresurserna

för initiering, samordning och detsvarar samlade policydokumentet.
Moderenhetens verksamhet finansieras med avgifter från dotterenheterna.
Huvudmännen i moderenheten och moderenhetens ledning fastställer
avgifterna.

b Företräda organisationen i förhandlingar

Den centrala organisationen skall för förhandlingar med NUTEK gäl-svara
lande policy och anslag. Förhållandet mellan den anslagsgivande enheten
NUTEK och den organisationen beskrivs i särskilt avsnitt nedan.nya ett
Moderenheten härvid över bl detar uppgifter tidigare VD-rådeta ettsom -samarbetsinitiativ mellan fonderans VD:ar för. dockDet ärsvarat storen-skillnad VD-rådets funktiongentemot i och med moderenheten skallatt

formella möjligheter företräda helages att organisationen och även fak-ges
tiska möjligheter implementeraatt överenskommen policy. Förhand-en
lingen med NUTEK diskuteras utförligt följande.i detmer
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utbildningvissochkompetensutvecklingc Ordna

tillkommererfarenhetsutbyteförbörenhetencentrala ettattDen ansvara
ledakommersjälvständighet attDotterbolagensstånd koncernen.i stora

arbetsmetoder.olikautvecklaför kommeroch sigtill dessa attatt envar
regional lokal förankringmarkeradmedfördelarna avDetta är enen av

verksamheten.

möjligheterfinns attkoncernendet inombetydelsedockDet är attstorav
utvecklings-arbetsmetoder. Dedessakringerfarenheterträffas utbytaoch

inyttiggörassjälvklartlandet bördelupparbetats ikostnader avensom
ochinitierauppgiftermoderenhetensdärför ligga attbör idelar.andra Det

erfarenhetsutbyte.samordna

uppgiftmoderenhetensundantagsfall att tadock endast itordeDet vara
Erfaren-arbetsmetoder.konkretautvecklacentralttillinitiativ att egna

verksamhethittillsvarandeutvecklingsfondernasregionalafrån deheten
uppifrån-och-ned-centralt iutvecklatsmetoderpå etttyder att som

fältet.påvid arbetetutnyttjadesällan blirperspektiv

olikautvecklinggällerdethuvudregel är närfrån dennaUndantaget av
till-dotterenheternaochmoderenhetenkanfinansiella Härinstrument.

avtalskonstruktionereffektivautvecklaföranlita expertis attsammans
projektfinansie-vidproblemskattemässigajuridiska ellerandraeller lösa

små och företag.ring i nya

verksamhetenoch utvärderad Följa upp

redan nämnts,uppgifter är, attviktigasteenhetensden centralaEn somav
utveck-regionaladeAnalysenverksamheten.utvärderafölja och avupp

ochuppföljningenpåverksamhet pekarhittillsvarandelingsfondernas att
resulta-på sådantgenomföras sättkunnat atttidigare inteutvärderingen ett

fått tvåharDettainriktning.verksamhetenspåverkakommit nega-attten
styreffektenpositivadendet första harkonsekvenser. Förtiva ensom

tillräckligtfunnitshar inteuteblivit. Detoftautvärderingsystematisk ger
samhällsekonomisktvaritaktivitetervilkaförunderlag avgöraatt som

varitvilkaochvidaredrivitsdärför skulle haeffektiva och somsom --
Utredningenavvecklats.därför borde haocheffektivamindre ser-

regionalademoderenhet ochorganisationensmellan densamspelet nya
analysochutvärderingkontinuerligförförutsättningenheterna ensom en
måsteverksamheteneffekterna. densamhällsekonomiska Ide nyaav

relationsättasidriftsanslagochform kapitaliständigt insatta avresurser
skallslutändanInäringslivet iföretag ochför enskildaeffekten stort.till

lönsamhet.företagenskunna höjainsatsvarje
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Den andra negativa effekten utvärderings- och styrfunktion harav en svag
varit de regionala utvecklingsfondernaatt enskilt och gruppi diskus-som
sionerna med huvudmännen saknat de för fortsatt verksam-argument en
het utvärdering de olika aktiviteternasom en skullenoggrann ha givit.av
Den tidigare bristen på sakliga underlag har inneburit fondernasatt
verksamhet i betydande omfattning kommit diskuteras på basisatt av

faktaunderlag och eller ideologiskasvaga argument.

Genom systematiska utvärderingar den NUTEK arbetartypav som nu-
med och möjligheter vidta åtgärder får moderenhetenattnya tillsam--

med dotterenheterna i landet bättremans grund förute besluten om
dimensionering och fördelning mellan olika insatsområden.av resurser
Förbättrade möjligheter också med givnaatt uppnå störstages resurser
möjliga samhällsekonomiska effekt mätt i ökad tillväxt ochtermer av en

bättre förmåga till förnyelse i mindreen och medelstora företag och i nya
företag.

Figur 9.4
Utvärdering styrning och torhandllngsunderlagsom

Huvudmän
Moderenhet

utvärdering utvärdering för
för styrning förhandlingar

RegionalaLokala enheter
Genomförandet

e Ansvara för normala moderenhetsfunktioner

Moderenheten skall enligt de regler aktiebolagslagengesi eller andrasom
regler är tillämpliga, för styrelsersom och verkställandeatt utseansvara
direktörer idotterenheterna. Moderenheten skall i övrigt för desvara upp-
gifter åligger ägare aktiebolag ellersom ett juridisken av annan person.

Bland dessa uppgifter ingår revisorer i dotterenheternaatt utse och låtaatt
genomföra revision enligt associationsrättsliga regler. Till denna formella
revision fogas, tidigare nämnts, aktiv uppföljnings- och utvärde-som en
ringsverksamhet.
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Ökad genomförandeledetkonkurrens i9.4

fondernaharbildades,utvecklingsfondernaregionaladeSedan 1978, när
småföretags-ochregionala närings-statligadendelför storsvarat aven

måloklarheter isidankan viddominerande positionpolitiken. Denna av
tillorsakerbidragandeflera attha varitstyrfunktionoch avenen svag

statligafölja denkommitavseenden harallautvecklingsfonderna inte i att
ochalternativreellthaft någothar interiktlinjer. Statenhuvudmannens
be-omedelbartdärför interiktlinjernafrånavvikelservidfonderna har

regionalpågenomförarenågonfördelats tillanslagetriskerahövt att annan
nivå.eller lokal

Åtskillnad anslagsgivareochhuvudmänmellan

och denhuvudmannarollenpåskiljatidigaretydligare änGenom att
förutsättningarskapautredningenvillanslagsgivar-beställarrollenstatliga

regionalapå dengenomförareolikamellanpotentiell konkurrensför en
nivån.lokala

uppdragfårtidigareliksomdärförföreslår NUTEK statensUtredningen att
dentillverksamhetensmåföretagspolitiskamedlen för denfördela nyaatt

organisationen.

tillanslagenfördelaintentionernade statligaenlighet medskall iNUTEK
regionaladetillpå ut-ungefär sättden organisationen somsammanya

nuvarandepå denvidaredärvidlag byggaskallvecklingsfonderna. Verket
anslagsprocessen.

denmed över-enlighetskeskall ioch anslagsgivningenFörhandlingen
iöverenskommitoch NUTEKmoderenhetengripande policyn ensom

förhand-tudeladedettamedflera fördelarfinnsförhandling. Detcentral
moderenhetenmedförhandlingdirektjämförelse medlingsförfarande i en

dotterbolagen.anslagen tillfördelarsedansom

följamöjlighetbättrebibehåller via NUTEK attdet förstaFör uppstaten en
verksam-fall därdeIorganisationen.de olika delarnaverksamheten i av

ställtharfyller de kravflera dotterenheter inteeller statenheten i somen
delvisellerheltNUTEKoch börinriktning kanverksamhetensbeträffande

eftersökamånmöjligasteoch ianslagsgivningenavbryta annan
direktförsiställetförhandlingenlokal nivå. Ompå regionalgenomförare
frågordrivasvårareväsentligtfår statensmoderbolaget NUTEKmed att

stark moderenhet.gentemot en
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För det andra den förordade ordningen önskvärd lokal regionalger en
anpassning verksamheten. Det är inte avsikten moderbolaget skallav att
tillföras för centralt hantera detaljeradatt anslagsprocess.resurser Dessaen

bör finnas på dotterenhetsnivå där kunskapenresurser de lokalaom-
regionala kraven finns.

Länsstyrelsernas roll

Utredningen har undersökt förutsättningarna låta medelsfördelningenatt
ske länsstyrelserna.via Syftet med detta skulle förutsättningarattvara ge
för bättre regional anpassning medelsfördelningenen och använd-av
ningen. Utredningen har dock två vägande skäl tillsett inte förordaatt en
sådan lösning.

förstaEtt skäl är regional medelsfördelningatt inte möjlig-en ger samma
heter till samlad policy central fördelningen via NUTEK Detsom en ger.
finns därför enligt utredningen mycket talar för den renodladeattsom
småföretagspolitiska inriktning utredningen föreslagiti kapitlen 5 8som -kan bli svårare genomföra via länsstyrelserna.att Denna svårighet sam-
manhänger i första hand med länsstyrelserna iatt sina instruktioner har att
beakta inte bara näringspolitiska också regionalpolitiskautan aspekter. Det
finns därför risk länsstyrelsernasatt ambitioner åstadkommaen att en
jämnare inomregional fördelning leder till den organisationensatt nya

inte uteslutande används till den målgruppresurser särskilt utveck-av
lingsbara nyföretagare och befintliga företagare fastslagitsi utredning-som

förslag kapiteliens

I inomregional avvägning kan näringspolitiskten intressanta projekt i
större städer eller expansiva områden tvingas stå tillbaka för mindre
intressanta projekt i delar länet. Vidare utredningen risksvaga iav ser en

de medelatt anslås till den småföretagspolitiska verksamhetensom kan
komma få konkurrera medatt andra väsentliga uppgifter idag liggersom
på länsstyrelserna.

Det andra vägande skälet till inte låta länsstyrelsernaatt sköta fördelningen
anslagen till dotterbolagen är denav regionala lokalaatt organisationen

därigenom låses fasti den befintliga länsorganisationen. Denna indelning
är inte självklart förenlig med funktionellade och näringsgeografiska
kraven utredningen redovisat tidigare dettai kapitel.som

Utredningen vill dock markera den organisationensatt arbete bör ske inya
nära samarbete med länsstyrelserna.
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beställarfunktionrespektiveAnslag

börNUTEKutredningenföreslårföregående avsnitt attframgåttSom av
tillSkäletdotterenheterna.enskildamed dedirektanslagsdialogföra en

dotter-olikapåverka defår lättaredärigenomdetta attär statenatt
potentiell konkurrens;uppstårdetminstenheterna, inte att engenom

regionalaenskildademedsamarbetetmöjlighet avbrytahar attstaten en
och anlitaenheterna annat organ.

for-beställarsituation,medjämställasskulle kunnasituationDenna enen
anslagfråganövervägtharUtredningenupphandling.mell noggrant om

faktumtalar detupphandling attformell upphandling. Förrespektive en
uttalad kon-skaparuppkommerköp-sälj-relationtydligare merensomen

därsituationerdock bäst iförfarande lämpar sigkurrenssituation. Detta
detupphandlas. Närskallslagstandardiseratoch tjänster meravvaror
detskall driva ärdotterenheternaslagverksamhet detgäller somav

beställningar.specificeradefastställakompliceratbetydligt attmer

regionaladeochmellan NUTEKtidigareförordar denUtredningen att
utred-Enligtbibehålls.anslagsformenutveckladeutvecklingsfonderna

fåanslagsförfarandenormaltmedfullt möjligtbör detningen ettattvara
verksam-dotterbolagensbefrämjarpotentiell konkurrenstill stånd somen

deunderframgåtydligt trebör härvideffektivitet. statenhet och Det att
verksamhet.dotterenheternasförikläder visstförsta åren sig ett ansvar

tillåtasverksamhetenför helakanEfter första årende statenstre ansvar
avta.

till denanslagetårligadetframgåtidigaredock högre gradbör i änDet att
verksamhetenfalldetskall,dotterenheterna ibedrivsverksamhet som av

tillkunnariktlinjerna,statligamed debedrivs enlighetinte i annanges
denanvändandettordelokal genomförare. Därigenomregional nor-av

kunnaskulleupphandlingde fördelaranslagsformen allamala ensomge
välför inar-också det inomFördelen med anslaget är att enramengesge.

kunnandeavsevärttidigare harredandär NUTEKbetad anslagsprocess ett
kapitel 4.seinarbetade rutineroch väl
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kostnaderassociationsform, samtVal10. av

genomförande

sammanfattningIslutsatserUtredningens

regionalaoch dessmoderenhetorganisationensföreslås denI kapitlet att nya
lämpligen börkapitalfondenmedanaktiebolagstorm,bedrivas iskallenheter

stiftelse.bildas som en

avveck-medarbetaorganisationskommitte lör attsärskildföreslasVidare en
denuppbyggnadenochutvecklingslonderna nyanuvarandelingen de avav

organisationen.

be-någon del medförinte tillförslagutredningens enSlutligen attkonstateras
föreffekterpositivalångsiktigaavsevärdainnebarstatskassan,lastning för utan

samhällsekonomin.

associationsfonnVal10.1 av

Öhrlings för- ochgranskaförReveko närmarehar anlitatUtredningen att
stiftelseochaktiebolagde associationsformermed tvånackdelar som--

kapital-statligaför denochvaraaktuella organisationenför denkan nya
betänkandeutredningenstillfogatsharOhrlings Revekosfonden. rapport

bilagasom

organisationenDen nya

skallverksamhettill denhänsyndet medframhållsI att somrapporten
ochför-vad gällerskillnaderföreliggerorganisationenbedrivas den nyaav

associationsformerna.de bådanackdelar mellan

Öhrlings delsReveko;enligtfördelartvå viktigaAktiebolagsformen har
inomresultatutjämningtilldelsägarinflytande,aktivtmöjligheterna till

koncernen.

organi-denstrukturförändringar inomframtidakunna hanteraFör nyaatt
nödvändiganslag, ärindragnaminskade ellerföljdtillsationen, entex av

aktiebolagsform.drivs iverksamhetenförutsättning att
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Som tidigare påpekats har de problemen medett utvecklings-storaav
fonderna varit de otillräckliga möjligheterna ägarinflytandeutöva ochatt
effektiv styrning. Detta problem kan lättare hanteras inom aktiebolagets

än inom andra associationsrättsliga former.ram

Utredningen föreslår därför verksamheten skall bedrivas aktiebolags-att i
form.

Kapitalfonden

Igår det gäller lämplig associationsform för den statliga kapitalfonden har
Ohrlings Reveko konstaterat stiftelseformen föredra.är Skälenatt härtillatt

framförär allt skattemässiga.

avkastningskravDe måste ställas på låneverksamheten blir betydligtsom
högre den bedrivs i aktiebolagsform, eftersom avkastningen då måsteom
täcka även skatten. Detta skulle innebära högre kapitalkostnader för de
företag finansieras med medel från kapitalfonden. Stiftelseformensom är
däremot möjlig förena med skattefrihet,att vilket inte praktisktär möjligt
med aktiebolagsformen.

Utredningens förslag därförär den statliga kapitalfonden bildasatt som en
stiftelse.

Den organisationens kapitalstrukturnya

Vanligen brukar svenska koncerner, uppbyggda med moderbolag och rörel-
sedrivande dotterbolag, sträva efter dotterbolagen kapitalstrukturatt ge en

är anpassad för den bransch de arbetarsom

De materiella tillgångar bundnaär i konsultföretags balansräk-ett rentsom
ning är vanligtvis små. betyderDet risken den finansiellai strukturenatt är
låg. Enligt SCB:s statistik Soliditetenär bland företag bedriversom upp-
dragsverksamhet drygt 15 börsnoteradeFör tjänste- och dataföretagprocent.

Soliditetenär högre. Den har de åren legat på drygtsenaste 30 procent.

Intäkterna deni organisationen kommer dels via anslagattnya genereras
från NUTEK dels via uppdrag från länsstyrelser, kommuner Den risketc. i

knutenär till den NUTEK-finansierade verksamhetensom beståri att
anslagen kan komma dras in denatt organisationen förmårinteom nya
bedriva verksamheten enligt och NUTEK:s önskemål. Riskenstatens som

knutenär till verksamhet finansieras länsstyrelser, kommunersom etcav
sammanhänger främst med utläggningen uppdrag kan bliatt ojämn.av

t
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Öhrlings soliditet ärRevekorekommenderarbakgrunddennaMot somen
Vid beakt-uppdragsverksamhet.för företag medhögre genomsnittetän

ocksåframhållsorganisationenSoliditeten för deninitialaande den nyaav
påbörjas.verksamhetenkostnadertill initiala närhänsyn böratt tas

årperiod 3 4underorganisationendenUtredningen att avennyaanser -
högtillräckligtsoliditet ärkapitalbör bygga egetett somger ensomupp

bedömningarRevekosEnligt Ohrlingsverksamhetenstillmed hänsyn art.
soliditetsnivå vidtillfredsställande ligga 30bör procent.en

Genomförandet10.2

antagandetpågenomförandet baserasangåendeDiskussionen nedan att
ochseptemberaugusti-remissbehandlas underförslag attutredningens

riks-beslutaskanfram propositionväljer läggaregeringen att avsomen
under höstendagen 1993.

utred-medlinjebeslut liggerioch riksdagensregeringens propositionOm
angående delandstingenmellan ochförslag bör avtaletningens staten

decemberoch med denutvecklingsfonderna, gäller till 31regionala som
före utgången år 1993.1994, sägas staten avupp av

beståendeorganisationskommittéDärefter särskildutses represen-aven
för-utredningensenligtskallför de huvudmännen. Kommitténtanter nya

organisationendengenomföra uppbyggnadentill uppgiftslag ha att nyaav
deavvecklinggenomförasamarbete med landstingenoch iatt nuva-aven

utvecklingsfonderna.rande

paral-uppfattning arbetautredningensOrganisationskommittén bör enligt
denuppbyggnadensammanhänger medlellt med de frågoratt nyaavsom

demed avvecklingensammanhängeroch deorganisationen nu-avsom
utvecklingsfonderna, löses.varande

organisationenUppbyggnad den nyaav

riktlinjerdeenligtföreslår kommittén,Inledningsvis utredningen att
ochriksdagregionalindelningangående Verksamhetsinriktning och som

för denplanöversiktligfår uppgift utarbetadragit iregering att nyaenupp,
struktur.organisationens

tvåsker sedan iBildandet den organisationen steg.av nya
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förstaI bildas moderbolag. anslutningett I till dettasteg ocksåett utses
styrelse och verkställande direktör.

andraI bildar moderbolaget de dotterbolagett skall ingåsteg i organisa-som
tionen. Moderbolagets styrelse sedan styrelser i de regionala dotter-utser
bolagen vilka i sin tillsätter verkställande direktörer. Detta bör sketur
under våren för1994 verksamhetsplanering och budgetering för deatt
regionala bolagens kommande verksamhet skall kunna genomföras före
mitten augusti vilket1994, nödvändigtär med hänsyn till bl NUTEK:sav a
planeringsprocess.

verkställandeDe direktörer i de regionala bolagen bör så snabbtutsessom
möjligt inleda rekrytering till nyckelbefattningar. Rekry-som av personer

tering övrig personal kan därefter ske successivt. Rekrytering, intro-av
duktion och utbildning personal skall ske så de bolagen kan börjaattav nya
sin verksamhet under hösten 1994.

Avveckling utvecklingsfondernaav

Kostnaderna för avvecklingen de nuvarande utvecklingsfonderna ärav
huvudsakligen hänförliga till olika slags avtal främst hyresavtal.

Det är viktigt alla avtal med bindningstid påatt årän sägsetten mer upp
före utgången år 1993. De avvecklingskostnader beräknatsav som av
Ohrlings Reveko utgår från så sker. Under dessa förutsättningar haratt
avvecklingskostnaderna hänförliga till avtal uppskattats till miljoner30ca
kronor.

Avvecklingen de nuvarande stiftelserna bör enligt utredningensav upp-
fattning ske med vederbörligt hänsynstagande till personalen. Uppsagd
personal är intresserade konsultverksamhetatt startasom av egen som
bedöms kunna bli värdefullt komplement till de regionalaett bolagennya
bör i möjligaste mån få finansiellt och eller stöd för detta. Deannat per-

kan beredas platsi den organisationen bör få informationsoner som nya
härom så möjligt.snart som

Öhrlings Reveko har på grundval vissa schablonmässiga antagandenav
beräknat kostnaderna för personalavveckling till miljoner kronor.15

ÖhrlingUnder dessa förutsättningar uppgår alltså enligt Revekos beräk-
ningar kostnaderna för avveckla utvecklingsfonderna till miljoneratt 45ca
kronor.
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förslagens genomförandeEkonomiska förkonsekvenser staten av

till denbeträffande det statliga driftsanslagetUtredningen har orga-nya
bibehållsinkörningsperiod årföreslagit detta under 3nisationen att aven

ungefär för utvecklingsfonderna under depå nivå gällt senastesamma som
efter dessaåren. utredningens bedömning den organisationenDet är att nya

utvecklingsfondssystem.år skall effektiv dagens3 änvara mer

genomförandetBeträffande ekonomiska konsekvenserna självade avav
Öhrlings Reveko kon-den strukturella förändringen harorganisatoriska,

kapitalutvecklingsfonderna hade sammanlagt1992-12-31staterat att ett eget
utöver miljonerde lånefonden uppgående tillmedel tillhör 190som ca

kostnadernakronor. schablonmässiga beräkningarDe har vidare gjort av
för därvidavvecklingen regionala stiftelserna ochde nuvarande somav
framhållits kronor.kommit fram till belopp miljoner Detta45ett om

deinnebär, enligt beräkningar, kostnaderna för avvecklingenderas att av
kalkylregionala stiftelserna kan täckas med det kapitalet. Den somegna

på följande sätt.presenteras utser

Tabell 10.1
Ekonomiska konsekvenser avveckling nuvarande utveckllngstonderav en av

Utvecklingsiondernas kapital 190eget
Avvecklingskostnader 45

Återstår 145
Återbetalning till landstingen 73

Återstår för 72staten
Avgår :Aktiekapitalinsatsi den organisationen 15nya

Resterande överskott 57

ÖhrlingsKälü: Reveko

Kalkylen således resterande överskott för påi 57utmynnnar ett staten
miljoner kronor. bör dock ytterligare kan tillkommaDet noteras att poster

harutöver de beaktats Ohrlings Reveko.som av

stiftelsernaAvvecklingen kan förenad med problem inteav somvara
Öhrlingsbeaktats Reveko och sålunda medföra kostnader inte ärav som

förutseddai kalkylen. heller har kostnaderna för den föreslagnaInte orga-
nisationskommittén beaktats. dessa eventuella kostnaderHur stora extra
skulle kunna bli svårt med nuvarande underlag beräkna. dockär Det äratt
troligt dessa kostnader förbrukar det resterande överskottet.inteatt extra



Kostnaderna för avvecklingen åär andra sidan mycket försiktigt beräknade.
baseras sålundaDe på antagande alla gällande avtal skall sägasett attom nu

och de kostnader förbundna med dessaär fulltuppsägningaratt utupp som
realiseras. Vidare all personal kommer ochsägas inteantas att att attupp
några återanställs. praktikenI kommer emellertid del hyres-storen av
avtalen kunna denöver föranlederorganisationen ochatt tasm rn av nya
därmed inga kostnader. Likaså kommer betydande andel personalenen av

kunna erbjudas anställning. innebär faktiskaDetta deatt avveck-attny
lingskostnaderna vad gäller hyresavtal och personal därmed också totalt
blir lägre Ohrlingsän i Revekos kalkyl.

Utredningen därför dengör bedömningen det kommer ställasinteatt att
några anspråk på finansiella medel från sida för genomföra denstatens att
föreslagna organisationsförändringen.

Beträffande de miljoner600 kronor enligt utredningens förslag börsom
föras till fond föröver såddkapital kan följande anföras. Riksdagenen
fattade våren beslut prop. 1.9891990 bet. rskr 32690:88, NU 30, in-attom
rätta regionala riskkapitalbolag. föreslogsAgare till dessa bli Småföre-sex
tagsfonden antal utvecklingsfonder. De regionala utvecklings-samt ett
fondernas ägarandel skulle enligt förslaget fonderna undersatsas attgenom

sjuårsperiod satsade totalt miljoner de regionala600 i riskkapitalbolagen.en

Samtidigt har fonderna enligheti med 198990:88 inbetalaatt ytter-prop.
ligare miljard1 lånefondsin till statskassan. enlighet med beslutenIav
med anledning nämnda och prop.proposition propositionenav ovan
199192:51 småföretagspolitik skall återstående medel inbetalasom en ny
under tiden fram till den december totalt31 miljoner kronor.1997 1 303
Riksdagens beslut inrätta regionala riskkapitalbolagattom sex nya genom-
fördes de regionala utvecklingsfonderna gick in ägare.utan attmen som
Utredningens föreslagna fond för såddkapital på kronormiljoner600
föreslås från de ännu inte inbetalda medlen till statskassan. Därigenomtas
kommer de miljoner600 kronorna till användning för finansiering av
småföretag, vilket avsikten med riksdagens beslut våren 1990.var
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande sakkunnigaav
cKjell Ericsson
kdsRoland Lében

Gudrun fpNorberg

Sammanfattning

Småföretagen både glesbygd ochhar betydelsei svenskt näringsliv istor0
Vårt land företag kan överleva, lik-ibehov bildas ochtätort. är attav nya

befintliga småföretag förutsättningar och bli inter-växaatt attsom ges
nationellt konkurrenskraftiga.

Situationen på finansmarknaden statliga för små-kräver insatser0
företagen. Marknadens otillfredsställande båderiskkapitalförsörjning är -
svårtillgänglig föroch kostsam. finns därför behov statliga åtgärderDet av

särskilt småföretagen och företag skall utvecklas.att nya

Småföretagen behöver lågha tillgång till rådgivning. med ellerFöretag0
betalningsförmågaingen måste kunna få rådgivning kostnadsfritt.viss

kreativa kapitaletDet bör förstärkas och lånefonden utökas. Fortsatta
medelsindragningar från utvecklingsfonderna bör ifrågasättas bak-mot
grund dagens på finansmarknaden.situationav

Målgruppen bör begränsasinte och så kraftigt utredningensnävas in0 som
föreslår. Behovet och växande företag så detstorti Sverigeär attav nya
inte befogar koncentration till tillverkningsindustrininsatseren en-av
bart.

Landstingens fortsatta medverkan hållashuvudman bör öppen.som
Landstingens uttalade fortsattintresse medverkan svårt avvisaär attav -
inte ekonomiskminst synpunkt. ägarrollenNäringslivets inträde iur ser
vi angeläget.som

Dotterbolagen de regionala enheterna bör ifortsättningen iäven0 vara en
län. reformeringvarje En utvecklingsfonderna får medförainte attav

närheten och lokalkännedomen förloras.
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Inledning

Utvecklingsfondsutredningen Småföretags-har betänkandet föri Strategi
utveckling framlagt förslag till hur de regionala statliga rådgivnings- och
finansieringsinsatserna för företagende små skall utformas.

konstaterar tillfredsställelseVi med utredningen värdefull kart-göratt en
läggning utvecklingsfondernas verksamhet. genomlysningDennaav av
verksamheten berättigad efter fonderna verkat i och halvtär ettatt ettnu
decennium. betänkandet beskrivs också småföretagens villkor och förut-I
sättningar småföretagssektorns betydelse svenskt näringsliv.isamt stora

betänkandet finnsI beskrivning de nuvarande fondernas verk-en av
samhet. denna beskrivning framgårAv de regionala utvecklingsfon-att
derna bedriver, ivarierande grad, omfattande verksamhet för främjaatten
utvecklingen småföretag.i Verksamheten organiseradi fonderär 24 samt

filialer och den årliga16 Låne-omsättningen drygt miljoner kronor.är 500
fonden omfattar för närvarande miljarder kronor.2,8ca

Utredningens allmänna slutsats fondernas verksamhet fyller vik-är att ett
tigt behov och fortsatta regionala aktiviteter för näringslivsutvecklingatt
behövs. Utredningen intressanta utgångspunkter för formuleringger en av
den framtida verksamheten gällande informationsnätverk, nyföretagande

finansiering företagsutveckling.samt av

vill framhållaVi det sägsi betänkandet, utbudet kapital förattsom av
finansiering företagsstart och för utveckling ideér och produkter iav av nya
småföretag otillräckligär normala konjunkturlägen.även i

Den extraordinära situationen på den svenska kapitalmarknaden, med bl a
mycket förluster i bankerna under 1990-talets första del, har skapatstora ett
läge där möjligheten till kommersiell bankfinansiering för småföretag är
starkt begränsad. Bankerna försiktigintar utlåningspolitik och medien
bankkrisen. Säkerhetsmassan värderas mycket försiktigt och kre-numera
diter tillfredsställande säkerheter sällsynta.är Finansmarknaden idagutan

således inte för minskning statliga vadinsatserutrymmeger en av avser
småföretagens kapitalförsörjning.

En internationell jämförelse allavisar västeuropeiska länder haratt ut-
vecklade för småföretag. gällerDetta inom områden export,program som
nyetablering, regionalpolitik och generella skattelättnader.

Imånga länder inte minst inom EG- finns förutvecklademer program-
småföretagen vad Sverige har.än bör samtidigt framhållas mångaDet att
generella åtgärder formi skatte- och avgiftslättnader, riskkapital-bättreav
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åren förförsörjning har vidtagitsi under de tvåSverige senaste attm m
före-förbättra vårt land till attraktivtnäringslivets situation och göra ett

Ändock lokalkvarstår ytterligare åtgärder, särskilttagarland. behovet avav
karaktär för småföretagen och nyföretagandet.

åtgärder, delarUtredningens analys och slutsats, liksom förslag till vi i stor
finns det- några väsentliga punk-utsträckning. emellertidDet vi sersom-

har särskilda yttrande, endastdär vi Vi i vårtmening.ter tar,annan uppen
områden där har kompletteringar framföra eller avvikande mening.vi att

uppehålla Småföretagens roll och behovetVi vill speciellt vid kapitel 2oss
Små-statliga regionala rådgivnings- och finansieringsinsatser, kapitel 3av

företagsanpassad Mål, målgrupperrådgivning och finansiering, kapitel 5
och principiella utgångspunkter för verksamheten, kapitel Finansiering8

geografiskoch företagsutveckling kapitel Huvudmannaskap och9samt
organisation.

Småförtagens rådgivnings-roll och behovet statliga regionalaav
och finansieringsinsatser

framhålla,Vi vill liksom utredningen småföretagen har mycketgör, att en
betydelse för dynamiken föroch tillväxten i Sveriges näringsliv ochstor

ekonomi.svensk finns idag registrerade småföretag, till-Det 460 000 som
har miljoner småföretag med färre1,5 anställda. betyderDetta attsammans

anställda sysselsätterän 200 två tredjedelar alla arbetari det privataav som
näringslivet.

Tillskapandet arbetsplatser främst ske detkommer i privataattav nya
näringslivet. Småföretagen har där de möjligheterna skapastörsta att nya
jobb under de åren. Därför smånärmaste det synnerligen viktär attstorav
företag får möjlighet födas, Småföretagen såledesöverleva och växa. äratt

kampen för fåspjutspetsen i arbetslösheten och balans i Sverigesmot att
ekonomi.

Småföretagen har särskilt betydelse för sysselsättningen på mindrestor
och glesbygd, där inslaget företag litet eller begränsat.i är Nyaorter storaav

arbetstillfällen kommer där fram de mindre före-enbart inästan växaatt
tagen.

bakgrund småföretagensMot betydelse det väsentligt skapaärstora attav
villkor för företagande och entreprenörskap vårt land. Idetta arbete har dei
reformerade fonderna återkommerroll spela. Vi i avsnittstor atten senare
med preciserade uppgifter för de reformerade fonderna.mera
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Småföretagsanpassad rådgivning finansieringoch

Utredningen konstaterar finnsdet betydande antal halv-privata,att ett
offentligaprivata eller företag erbjuder småföretagsanpassade råd-som

givnings- och finansieringsinsatser. Ilikhet med utredningen vi attanser
det är positivt med denna mångfald.

Vi delar också utredningens på möjligheterna till effektivisering ochsyn
konkurrens. fallI de det kan ske ökad samverkan med Företagarnastexen
Riksorganisation, Exportrådet, Sveriges Industriförbund, Svensk Industri-
förening och handelskamrarna detta Eventuellt flerär positivt. kan eller
andra organiationer bli aktuella med utgångspunkt från vårt förslag
beträffande målgrupper, följer nedan. Möjligheterna härtill varierarsom
dock emellan olika regioner och län. Därför detär väsentligt det finnsatt ett

står för småföretagen har tillgång till rådgiv-garant attorgan som som
nings- och finansieringsinsatser.

Rådgivningsverksamhet omfattande slag bör utsträckningi storav mera
upphandlas konkurrensutsatti sektor. småföretag och blivande små-För
företagare det emellertidär viktigt det finns organisation vändaatt atten
sig till för få råd och hjälp behöva debiteras kostnad vidatt utan att en
första telefonsamtalet. allmännaDenna rådgivning nödvändig förär att
inte hämma tillväxten och små företag med låg eller betal-ingenav nya
ningsförmåga.

Mål, målgrupper och principiella utgångspunkter
för verksamheten

Vad gäller målgruppen för det framtida arbetet delar vi utredningens upp-
fattning verksamhetens inriktning företagpå med utvecklingspotentialom
och kommande konkurrenskraft. Däremot bör tillinte avgränsningen
näringsgrenen tillverkande företag och industrinära blitjänster norm-
givande. Mot bakgrund det oerhört behovet expansion inomstoraav av
svenskt näringsliv och då speciellt inom de mindre före-och medelstora-

vill förvi alltförtagen snäv avgränsning.varna en-

behållaAtt relativt vid målgrupp är även motiverat tjänste-atten av
sektorn väntas expandera, inte beträffandeminst På dentjänsteexport.
svenska marknaden är tjänste- och servicesektorn dessutom staddi utveck-
ling med anledning avmonopoliseringen och ökad andel privataav en
utbud inom tidigare statliga, landstings- och kommunala områden.
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Till bilden hör också företagsstruktur. kräverlandets ojämna Detta att
insatser kan regionalt företag, kriterierna förgörasi lokalt viktiga även om
målgrupp exakt förslag. därförinte med utredningensstämmer Vi attanser
frihet bör finnas för de målgruppenregionala organisationerna avgränsaatt
enligt regionens behov och organisationens resurser.

Finansiering företagsutvecklingoch

Förslagen såddkapital miljoneravkastningen på respektive600om
kreativt kapital 1,2 miljarder bra. belopp beräknas stå tillär De som
förfogande måste dock otillräckliga. finns bakgrundDet motanses vara -

dagens brist på riskkapital skäl ifrågasätta fortsatta medels-starka attav -
indragningar från utvecklingsfonderna. och riksdagVi regeringattmenar
bör överväga riva den socialdemokratiska regeringens beslutatt upp om en
kraftig minskning utvecklingsfondernas medel.av

dragningsrättEn 2,4Industri- och nyföretagarfondens medel miljar-mot
der befogad,är även varigenom det kreativa kapitalet kan ökas väsentligi
grad. Vi det också viktigt beslutsrätten företagsfinansierings-iattanser
ärenden liggeri den regionala där lokalkännedomen finns.organisationen
Detta gäller de käven EKH-lånen idag handläggs utveck-s som av
lingsfonderna, beslutas centralt och nyföretagarfonden.Industri-men av

För ytterligare förstärka detta kreativa kapital, börviatt attanser man
undersöka möjligheterna överföra kapital från delägdadeatt statenav
riskkapitalbolagen till Industri- och nyföretagarfonden. Därigenom skulle

med hjälp de reformerade fonderna småföretaghjälpa och medman av ny-
ytterligare riskkapital.

reformeradeDe fondernas kreditgivning främstkan enligt vår skemening
genom:

lämna garantier till lån,att-

lämna lån royalty,att mot

lämna garantilân,att-

lämna vinstandelslånförlagslån,att-

lämna rörelselån,att-

rekonstruktionslån vid rekonstruktioner utvecklingsbaraatt ge av
företag.
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Huvudmannaskap och geografisk organisation

Utredningen föreslår förändring huvudmannaskapet. deDenen av ena av
nuvarande huvudmännen, landstingen, lyfts bort och medersätts närings-
livet formi Företagarnas Riksorganisation, Industriförbundet, Svenskav
Industriförening, Exportrådet och Handelskammarförbundet.

delar uppfattningenVi näringslivet bör ingå huvudman och delaatt som
ägaransvaret. Vi ifrågasätter dock avvecklingen landstingens medver-av
kan.

Landstingen har anknytningnära till respektive region och har intresseen
föravsätta utveckla denna. medel landstingenatt Deattav resurser som

tillför verksamheten är betydelse, varför vi bör till-stor attav anser man
landstingens positiva intresse och förhandla fram modell förvarata en

samverkan. börMan här även betänka fonderna får alltför litenatt om en
riskerar basen för verksamheten bli alltför och attrak-snävattresursram,

tionskraften kan därför bli försvagad. Därigenom riskerar de reformerade
fonderna förlora presumtiva köpare sinaatt tjänster.av

reformeradeDen organisationen kan ha två huvudmän eller Vi för-tre.
ordar Industri- och nyföretagarfondenatt intar roll huvud-statens som
man delägare, exempelvis 50 Landstingen samarbetade medprocent.
näringslivet tidigare utvecklingsfondernasi föregångare. kan skeDet igen

Ävende delar huvudmannaskapetatt i övriga 50 andragenom procent.
kan naturligtvis tänkas.procentsatser

Vi det betydelsefullt näringslivet ingår och delar huvud-attanser vara
mannaskapet. Den kunskap och kompetens näringslivet besittersom
kommer då den organisationen till del. börDet bl ske aktivnya a genom
medverkan i de regionala styrelserna.

finnsDet ytterligare skäl för näringslivet ingå huvudman. Utred-att som
ningen med rätta problemettar utvecklingsfonderna haftinte alltidattupp
tillräcklig legitimitet hos näringslivet.

Utredningens förslag betydligt distinkt målformulering ochom mera
resursanvändning, lilksom näringslivets medverkan och kompetens i
styrelserna, bör öka förståelsen och samarbetet mellan näringslivet och
politikerna.

Föreslagen modell med ägande i moderorganisation har fördelar beträf-en
fande målstyrning och tydlighet dotterenheterna,engagemang, gentemot

kan också innebära risk för centralisering beslutsfattande. Därförmen ärav
det angeläget denna organisation får klartatt avgränsade uppgifter tsom ex
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Överordnade finan-ibesluti moderorganisationenförvalta lånefonden.att
marknads-fördäremot visssieringsfrågor ske. kanbör inte Den ansvara

föring, centrala utbildningsinsatser, m m.

viktigtdetlokalkännedomenförlora kompetensen och ärinteFör attatt
och beslutendirekta arbetet med företagen sker i regionernadet attute

fattas där.

fondernareformeradebör delän. Såsom hittillsMed ordet viregion avser
fonderna består, ipå de ävenvill mycket hårt trycka 24länsvisa. Vi attvara

denföretag och fond ochmellanorganisationsform. närhetenDet ärannan
uppnådd effektivitet.avgörande förhög gradlokala kännedomen iärsom

direktvill viförslag färre fonder och regionerUtredningens störreom
regionindelningen Sverige,iavstyrka andra skäl.även Den somav nya

Sannolikt sker ingenoklar.och diskuteras, fortfarande mycketutreds är
det intelO-årsperiod. det läget äravveckling länen under Inärmasteav

tillfälliga godtyckligalämpligt bygga och regionmönster,att som senareupp
genomförs iregionindelningtroligen måste slutligenNärjusteras. en ny

därtill.fondernas organisationsstrukturSverige skall naturligtvis anpassas

efter lokalamoderenhetenfonder fastställasStyrelserna länets kani av
landstingen idärvidSamhällets börnomineringar. utsesrepresentanter av

Delän liksom det lokala näringslivet sinarespektive representanter.utser
styrelser.regionala enheterna får därmed lokalt förankrade

utveck-förslagutredningensVi har i princip inget invända attatt mot
starkt kravlingsfonderna emellertid ingetomvandlas till aktiebolag. Det är

föreslagna föränd-från vår genomförasida. kanMan även överväga att
omvand-med utgångspunkt från befintliga stiftelser. Bl innebärringar ena

ling kostnad.till bolag, enligt beräkningarna, icke ringaen

påbörVårt förslag länsindelad och effektiviserad organisation inteom
beräknar.långt medföra de avvecklingskostnader utredningennär som
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sakkunnigeyttrandeSärskilt av
Ienevall nydG.Bo

punktmed undantagbetänkandeutredningensstår helt bakomJag en
skrivningen.skärpningegentligen är avenmersom

Näringsdeparte-nyföretagarfonden,ochIndustri-föreslårUtredningen att
för denföreslåsutsedd organisationeller statenmentet svaraannan av

statliga andelen.

ochIndustri-innebörd skalloch dessskrivningenJag att ny-varaanser
andelen.den statligaföreslås förföretagarfonden svara

viktigtsynnerligendetmotiverad ärskärpning jagDenna attavanser vara
naturligmedkunnig organisationägardel förvaltasatt statens enav en

nyföretagarfonden har blochverksamheten. Industri-anknytning till a
såväldirekt koppling tillnyföretagarlånen harför deansvaret ensomnya

harDessutomföreslagna organisationen.gamla till denden nyasom
delarkunnande inomnyföretagarfonden uniktochIndustri- storaett av
aktuell ikan bliochföreslås utredningenverksamhetden somsom av

hade tidigareUtvecklingsfondernaförlängningen många ärenden. ettav
lnvesteringsbank;dåvarande Sverigessamarbete med denmycket fruktbart

nyföre-ochIndustri-delar kansamarbete till vissa ersättasett avsom
tagarfonden.

nyföre-ochIndustri-bestämd uppfattninghar därför mycketJag attomen
förvaltastatliga organisationenkvalificeradetagarfonden denär attmest

deföreslagna förändringenutredningenägandei denstatens nu-avav
utvecklingsfonderna.varande
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sakkunnigayttrandeSärskilt av
sJohanssonBirgitta

ekonomisksundnäringspolitik jämtesammanhållen äraktiv ochEn en
industriellaochekonomiskalösa denförpolitik de viktigaste insatserna att
två viktigauppfattning harEnligt minbefinner sig statenkris Sverige

näringslivs-godochtillväxttill uthålligbidrahuvudfunktioner för att en
förutsättningar,allmännaochreglerskall dels sättautveckling. Staten ge

aktör.dels uppträda ensom

långsiktigtbedrivafrämsthörförutsättningarnadeTill allmänna att en
hörinflation. Ditlåglåg ochtillleder räntaekonomisk politikhållfast som

forsk-kunskapsförmedling,för förstklassigockså skallatt staten enansvara
kommunikationerfinns godadettillkompetenshöjningochning attse-

fungerar.marknadenfinns spelregler göroch det attatt som

katalysatorsåväluppträdaochockså aktörmåsteMen staten somvara
finnsrolldennanäringslivsutvecklingen. Iacceleratoroch enavsom

strukturom-tillstödanvända,mängd olika instrument tatt som ex
upphandlingoffentligvandling, riktade FoU-insatser, rn m.

befrämjaolikapå sättmåstenäringspolitikenhuvudfåra i attEn vara
blhörDitmindre företagen.för de attvillkoren och förutsättningarna sea

Utvecklingsfondernariskkapitalförsörjning.fungerandetill det finnsatt en
viktig roll.spelar här en

på in-näringspolitik byggaframgångsrikuppfattning måsteEnligt min en
emellan:demsamverkanmed aktivgeografiska dimensionersatseri tre en

regionalt lokalt.nationellt ochinternationellt,

uppgiftendast ihadeförslagsina attutredningDen presenterat sesom nu
liderflera förtjänster,harregionala nivån. Förslagetlokalatill den men av

Utrednings-helhetsperspektiv.saknasvagheten,den grundläggande att
klandras för detta.knappastkan dockmannen

ha varitutredningensyfte medUppdragsgivarensnäringsministerns synes
hellerkanavskaffa utvecklingsfonderna. Ingenfå förslag attatt ett om

samlat närings-anhängareförbeskylla näringsministern ettatt avvara
policy-viktigadenerkännerförslag,Föreliggandepolitiskt perspektiv. som

nivå,regional svävarpåutvecklingsfonderna harfunktion genomsom
näringspolitisktnivåpå central iavsaknaden politik tomrum.ettenav

spela.skallNUTEKnäringspolitisk rollvilkenråderStor osäkerhet t ex om
ochorganisationtillställningför kunnaKlarhet detta viktigtär taattom

fonderna.regionalaföreslås för dekoppling k moderenhetden somav s
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Förslaget såddfinansiering små tillväxtföretag bra.är Det stämmerom av
väl med synpunkter tidigarejag i andra framfört.sammanhang Mensom
det frågaär inte endast indragning medelutanom nya pengar, en av
från utvecklingsfonderna.

Den ideologiska inriktningen direktiven har också lett till utredning-attav
sig nödsakad föreslå förändringarsett sakligtinte motiverade.att ären som

kanJag finnainte utredningen på övertygande redovisat analyseratt sättett
förtalar vidta de förändringar för utvecklingsfonderna föreslåsattsom som

när det gäller huvudmannaskap Utredningen har för-inte visat dem m.
delar uppnås landstingen frånstänga verksamheten.att utesom genom

kännerJag stark tveksamhet inför förslaget knyta ägarandel tillatt statens
Industri- och nyföretagarfonden. Utvecklingsfonderna bör ettses som
näringspolitiskt instrument och då bör de kopplas till det fullgörorgan som
de näringspolitiska uppgifterna, dvs NUTEK. börDet inte omöjligt attvara
kunna vidta sådana säkerställer det olikaäratt attarrangemang man en-
heter inom NUTEK för anslag till utvecklingsfonderna ochsom ansvarar
de för ägarfunktionen.som ansvarar

detNär gäller utredningens förslagi övrigt delar inte uppfattningenjag att
den regionala indelningen fonderna kaninte göras inom förav ramen en
statlig utredning måste nyckelfrågorna förutan organisa-ses som en av en
tionskommitté. Utredningen borde på denna punkt ha presenterat ett
samlat förslag, där rimlig utgångspunkt det skall finnas utveck-är atten
lingsfonder i län.varje Vidare borde utredningen dettai sammanhar.g ha
beaktat lokaliseringen regionala högskolor. Företagsamhet i Sverigeav
måste allti högre utsträckning bygga på kunskapsintensiv produktion.
Närheten till högskolor och universitet är strategisk betydelse för fåattav
till stånd sådan utveckling. Det är angeläget få till stånd utvecklatatten ett
samarbete mellan utvecklingsfonderna och de regionala högskolorna.
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yttrandeSärskilt experternaav
BergholtzGöran

JohanssonArne

OstringLars

Sammanfattning

tredjedelartvåSverige. sysselsätterSmåförtagen betydelse förhar stor av
tillaktivtbidrartillväxt ochdynamik ochföralla näringslivet. Svararinom

isysselsättningenbetydelsefulla förkonkurrenskraft. SärskiltSveriges
mindre och glesbygd.iorter

småföretag.stimulansåtgärder försärskildaländer harAlla västeuropeiska
bra ilikamåste bli minstför småföretagandeförutsättningarSveriges som

våra konkurrentländer.

huvudsak nöjdaväl.huvudsak fungerat lUtvecklingsfonderna har i
på detavkastningenklaratstatsmakternas intentioner,kunder, genomfört

näringslivet.kontaktyta inompersonal ochkapitalet, kompetent storegna

nyföre-ochSlå Industri-områden bör ske.där ändringarFrämsta samman
finansiellsåväl starkarevilkettagarfonden med utveckingsfonderna, ger

utrednings-föreslås intedecentraliserad organisation. Detta avresurs som
formerandrainäringslivsanknytning,föreslår starkareVi menmannen.
Klararekonkurrens.skallförslag. Uppdrag ii utredningsmannensän tas

byråkratisktochalltför krystatrollfördelning. förslagUtredningsmannens
krångligt.

åt:sigochkoncernen ska komplettera marknadenDen ägnanya

Riskfinansiering.
Allmän rådgivning.

där uppdragenrådgivning konsultinsatser,långa3 Strategisk program
så fårandra. På privatafås på villkor och konkurrens med sättlika i

uppdragen.företag möjlighet konkurrera de statligaatt om

samlat. Genom-består kapital finnsOrganisationen där alltkoncernav en
länsvisadeförande kreditgivning fattasinsatser och beslut avav om
avvisas.regionindelningarbolagen. Utredningsmannens båda alternativa

företagen.Skulle för dålig förankring och kontaktytor tillge

Ägandet Näringslivsmedverkan skallfinansiellabör spegla de insatserna.
styrelser.bolagens Densåväl moderbolagets de länsvisaigaranteras som



140

splittrade organisationen med två kapitalstiftelser, Industri- ochseparata
nyföretagarfonden särskild genomförandekoncern avvisas alltförsamt som
krånglig. Ger oklara ansvarsroller och dessutomär kostsam.

riktlinjerStaten riksdag och regering mål och föragerar genom som anger
småföretagspolitiken. Länsstyrelserna upphandlar så privata företag fåratt
konkurrera på lika villkor med den koncernen. harNUTEK uppfölj-nya
ning och tillsyn. På så sätt sammanblandas rollerna.inte Enklare utkräva
ansvar.

Småföretagens betydelse

Smâföretagen har betydelse för Sverige:stor

sysselsätter två tredjedelar alla inom näringslivetav-
betydelsefulla för dynamik och tillväxt i näringslivet-
ökad betydelse för Sveriges internationella konkurrenskraft-
småföretagen dominerar sysselsättningen på mindre och glesbygdiorter-

Småföretagen har mycket betydelse för tillväxtenstor i Sveriges näringsliv
och för sysselsättningen i Sverige. dettaNär yttrande lämnas har Sverige
445 000 öppet arbetslösa. Det är än 10 den arbetande befolk-procentmer av
ningen. De jobb, behövs, skall skapas inom det privata närings-nya som
livet. Småföretagen har bäst möjligheter skapa jobb under deatt när-nya

åren. Således möjligheternaär förmaste småföretag etablera och försigatt
befintliga småföretag växa avgörande betydelse för fåatt arbetslös-attav ner
heten och då också för få balans Sverigesi ekonomi.att

finnsDet 460 företag000 med mindre än 200 anställda. Dessa utgörca
99,7 alla företag. företagDessaprocent tvåsysselsätter tredjedelarav ca av
alla anställda inom näringslivet. Småföretagen har ökat sin andel av
exportsektorn under de åren. Småföretagen försenaste 30 procentsvarar ca

investeringsvärdet inom industrisektorn år 1990.av

Småföretagen dessutomär betydelsefulla för dynamiken i svenskt
näringsliv. nyligenEn genomförd studie för åren 1985 1989 förForumav-
småföretagsforskning och NUTEK visar förhållandeatti till antalet syssel-

skapade småföretagen flersatta arbetstillfällen storföretagen.än Omnya
sedan i nettoförändringar,mäter dvs nyskapade arbetstillfällen minusman

försvunna, blir småföretagens betydelse dynamisk faktor ännu tydli-som
Sju nettotio arbeten skapades småföretag.igare. av nya

Vidare har det ömsesidiga beroendet mellan småföretag och storföretag
ökat. Den alltmer ökade specialiseringen i näringslivet innebär fler små-att
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för inter-Storföretagen ärutveckling.storföretagensföretag beroendeär av
struk-starkfinnsdetberoendekonkurrenskraft i sinnationell atttur enav

kvalifi-minstoch intedelar, komponenterför inköplandetinomtur av
områden.radcerade inomtjänster en

uppståttårenunder desmåföretagmångapåfallande senasteDet är att nya
professionellakunder,företagandraharbranscher tinom exsomsom

mjuk-datakonsulterreklambyråer,och samtform revisions-itjänster av
betydelse försmåföretagensSammanfattningsvis harvaruproducenter.

konkurrenskraft ökat.internationellaSveriges

på mindresysselsättningenförbetydelsesärskiltSmåföretagen har stor
verksamhetbegränsadliten ellerbedrivs stor-och i glesbygd. Därorter av

behövsarbetstillfällenskapa desmåföretag kanföretag. Det är somnyasom
där.

förslagUtvecklingsfondskommitténsdenna bakgrundblDet är mot soma
regio-till behovetställninguppgiftbedömas. Utredningens ärskall taatt av

småföretag.förfinansieringsinsatserochnala statliga rådgivnings-

Internationell jämförelse

småföretag:förutveckladevästeuropeiska länder harAlla program

export-
nyetablering-
regionalpolitik-
generella skattelättnader m-

ländervästeuropeiskaallaföljande tablå harframgårSom programav
betydligtomfattningenmånga ländersmåföretag. ärsärskilt riktade till I

kombine-sedannationellaOfta finns detiSverige.större än somprogram
respek-Tyskland därtexiverksamheterbetydande regionalamed somras

småföretagsprogram.omfattandeBundesland drivertive ett

Small andforfrån Research InstituteframtagenNedanstående tabell är
Sammanställ-1992.oktoberNetherlandstheMediumsized inBusiness

jämförande bedömningmedkompletteraddessutomningen är avseen-en
områden.förhållanden angivnade svenska inom
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Åtgärder inom olika politikområden I de tolv EG-lånderna kompletterad
med jämförande bedömning avseendeen svenska förhållanden inom
angivna områden

Politikområde Land
B DK F G GR IRL I L NL P SP UK SV

Generella skattelättnader 0 0 0 0++ + ++ + + + ++ + ++Regionalpolitik 0+ + ++ ++ ++ +++ ++ + + + ++ ++Teknikspridnlng och FoU ++ ++ +++ +++ +++ +++ ++ + ++ ++ ++ ++ +Underieverantörsinsatser 0 0 0 0+ + + + + + + + +Expon ++ ++ ++ ++ ++ +++ ++ + ++ + + + +Sysselsättning 0 O++ + + + ++ + + + ++ ++ +++Nyföretagande + ++ +++ ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ +++ +++Informationrådgivning ++ ++ +++ ++ + ++ ++ + + + + ++ ++Finansiering ++ + ++ ++ +++ +++ ++ ++ + ++ ++ + +Utbildning ++ + +++ + + +++ ++ + ++ + + +++ +Licensiering 0 0 0 0 0++ + + +++ + +++ ++ +Administrativaförenklingar 0 0 0 0+ + + + + + + ++ +Samverkansiormer 0 0 0+ + + + + + + ++ ++ +Miljöenergi 0 0 0 0 0 0 0 0+++ +++ ++ + ++
0 inga åtgärder

åtgärdsprogram1 2+ -
4 eller 5 åtgärderprogram++

än 5 atgärderprogrammer+++

Utvecklingsfondernas verksamhet värderingen-

Utvecklingsfonderna har huvudsaki fungerat väl:

företagen huvudsaki nöjda-
i allt väsentligt genomfört riksdagensregeringens intentioner-
klarat avkastningskraven, dvs inflationen-
kompetent personal-

kontaktytastor med näringslivet-

Slutsatsen är utvecklingsfondernaatt inte skall reformerzs:utanraseras

nüringslivsföretrüdare skall alltid ingå i styrelserna-
uppdrag skall i konkurrenstas med privata företag-

finansiell fonden gemensam-
klarare roller-

Enligt tillgänglig statistik för år 1992 utvecklingsfonderna allmär kost-gav
nadsfri rådgivning till företag.28 700 I genomsnitt fick dessa företagca ca
3,5 timmars rådgivning. Ca företag36 000 använde utvecklingsfondernas
personal för längre konsultinsatser. 33 200 deltog i utbildningarpersoner

l
l

l
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däru-bedriverUtvecklingsfondernautvecklingsfonderna.arrangerade av
harutvecklingsfondernaårdeUnder 15riskfinansieringtöver m.m

kon-småföretagen. Dennamedbyggtskontaktytafunnits har stor uppen
skall värnaorganisationreformeradsjälv.värde Enhar i sigtaktyta omett

harårenOvertillfinns inte taskontaktytor utandeatt vara.raserassom
utvecklings-uppfattarsmåföretagenhurattitydstudiermånga gjorts om

medhaft görade attärGemensamt attfonderna och deras kompetens. som
ingenbegränsad ellerhardenöjda änutvecklingsfonderna är er-sommer

utvecklingsfonderna.farenhet av

Kompetensprotll

ProcentErfarenhet

90chefspositionnäringsliv, ofta ifrån privatårs erfarenhetMer femän
30Drivit företagegna
65Högskoleexamen
70Ekonomer
30Tekniker

År

45Genomsnittsálder
6Genomsnittlig anställningstid

utbildning,sammanställningdenna attvår bedömning visarEnligt er-
förhållan-irimligaanställningstider verkargenomsnittligafarenheter och

med-Därmed varjeinteskall lösas.arbetsuppgiftertill de sagt attde som
arbets-förskickade sinafondernafinns ärinomdearbetare 400ca somav

omsättningdet sker vissbetydelsefulltuppgifter. ärSärskilt att per-aven
vårenligtbehövssmåföretagarnahoskonsulteffektivsonal. För att vara

näringslivet.ipositionerfrån ansvarigaerfarenheteruppfattning färska
väsentlig fram-utvecklingsfondernamedarbetarna hosSammantaget är en

erfarenhet,denmåste drareformerad organisationtidsresurs. En nytta av
fon-hossmåföretagenmedfinnspersonliga kontakterkunskap och som

dernas medarbetare.

visautredningenpå och 55i54 attförsöker i diagramUtredningsmannen s.
tillräckligiriksdagens intentioneruppfyllt ut-utvecklingsfonderna inte

förtagsservicetillfrån finansieringgäller ändra samtdetsträckning när att
uppmärksammavillVistrategisk rådgivning.tillfrån allmän rådgivning

material,underbyggtstatistisktfinnsdiagram inget utanbakom dessaatt
subjek-utredningsmannensåtergivningfråga bildmässigdet är avom en

utvecklings-utredningsmannensVår liksomvärdering. är atttiva syn
områ-finansielladetinriktning.förmåga ändra Inomfonderna hafthar att

formhögriskutlåning iandelenökatutvecklingsfonderna ut-det har av
vil-nyetableringar,påliggerhög andel, 30vecklingskapital. En procent,ca

utvecklingsfondernahardettarisktagande.ket alltid innebär högt Trots
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klarat avkastning inflationen, vilket också kravetmotsvarar variten som
på fonderna. Många andra finansierat risk har mycketgjortsom stora
förluster. Avkastningssiffrorna visar utvecklingsfondernaatt har betyd-en
ande professionalism i värdera och genomföra finansieringatt med hög
risk.

Enligt vår mening är orsakerna till lyckats såatt avkast-en av man pass
ningsmässigt väl har decentraliseratatt beslutsfattande.ett småföre-Iman

företagsledarenärtag mycket föravgörande företagets framgång. Risk-
krediter erbjuds efter värdering företagsledarens ägarens kapacitet ochav
affärsidéns bärigheti kombination. Utan personlig kännedom vid sidan av

formella analyser fungerar sådaninte kreditgivning. BI dettamer skäla av
utredningsmannensär förslag indelning i storregioner olämpligt. Denom

personliga kännedomen företagen går förlorad med sådan organisa-om en
torisk lösning.

Den decentraliserade organisationen har emellertid uppenbar nackdel.en
Varje utvecklingsfond har betydande andel sina medel outlånadeen av
eller inte utbetalda till företagen. Orsaken till detta ha likviditets-är att

för kommande utlåning eller för utbetalning redan beviljadereserv lån.av
En fond med dragningsrätter för den länsvisa organisationengemensam
medför högre andelatt det samlade kapitalet kan arbeta småföre-hosen av

Enligttagen. vår uppfattning bör reformering ske på denna punkt.en

Ett problemannat utredningsmannen utvecklings-tar är attsom upp
fonderna inte alltid haft tillräcklig legitimitet hos näringslivet. harDet att
göra med somliga näringslivsorganisationeratt varit mycket kritiska till
själva idén med utvecklingsfonderna. En kritik har riktats mot ut-annan
vecklingsfonderna på grund landstinget hela styrelsernaatt iutsettav
fonderna. reformeradeDe utvecklingsfonderna bör sådana styrelser attges
företagarerfarenhet dominerar. För förståelsen och samarbetet med
näringslivet detär också angeläget framstående politikeratt deltari styrelse-
arbetet. liggerDet nära till hands jämföra med bankstyrelser,att oftasom
består ledande såväl från näringslivetav institutio-personer statenssom
ner.

Utvecklingsfonderna får kritik från enskilda konsulter och konsultföretag.
Kritiken baseras ofta på fondernaatt jobbtar från deatt privataman anser
konsultföretagen. Fonderna får i regel inte hel kostnadstäckning för de kon-
sultinsatser genomförs. Av den anledningen är det svårt för privatasom

Åkonsulter konkurreraatt uppdragen. andra sidan detär inte tillfreds-om
ställande utvecklingsfondernaatt den anslagskonstruktiongenom som
finns de facto erhåller monopolställning. Enligt vår uppfattning måste
utvecklingsfonderna förutsättas konkurrens på bättre Utredarenssätt. iett
vårt tycke byråkratiska förslag med bibehållande nuvarande anslags-av
struktur via NUTEK inte sådana möjligheter. föreslårVi iställetger att ett
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ochriksdagfrånanslagårligterhållerbolagenlänsvisa ettdär desystem
gårinte taattrådgivningsinsatser,och kortaför allmänna somregering

rådgivningsinsatserupphandla. Längresvåraockså ärför och attbetalt som
privataförvilket utrymmekonkurrens,iprogramvisupphandlasbör ger

regeringensochriksdagensmed nyaockså linjeiliggerkonsulter. Detta
skallorganisationenreformeradedenDå vikonkurrenspolitik. attanser

samladedetharlänsstyrelsen,naturligtdetbaserad är attlänsvis somvara
upphandlingar.genomför dessalänen,iföreträda statenansvaret att

Detkonkurrens.förorganisationendenutsättsdenna lösningGenom nya
fåkonsulterför privata attmöjlighetocheffektivitetenskärpa, ökar gerger

uppdrag.

statensalltförvarit svagtNUTEK somUtredningsmannen attanser
Orsakenuppfattning.dennadelarViutvecklingsfonderna.förhuvudman

landstingen.ochmellanfinnsavtal statendetfinna itill detta är att som
närmaresedan sinaRegeringenposition.NUTEKDet gersvagenger

ytterligarelämnablirNUTEK:s attregleringsbrev.föreskrifter utrymmei
uppfattningvårenligtNUTEKtillhar lettföreskrifter. Detdetaljerade att

genomförandeprojekt. Närenskildasigidetaljeratalltföristället engagerat
starkgivetvisfanns detanställdahade 20 enNUTEKenhetberörd inom

utrednings-tillframlängreåterkommerViför detta.kraftinneboende
med koncernen.avtalsluterRegeringenförslag.organisatoriskamannens

iupphandlarLänsstyrelsernagenomförandeansvaret. programBolaget har
ochuppföljningförharverkcentralt ansvaretkonkurrens. NUTEK som

målsätt-ochintentionernamånvadriksdagiochtill regeringunderlag
effektivt sätt.påuppfyllsningarna ett

marknadentillkomplementbehovförutsättningarNya av-

skallåtgärdernastatligadeatt varautredningsmannensdelarVi syn
förförutsättningartillräckligadärOmrådenmarknaden.tillkomplement

därOmrådenaktörer.marknadensskötasskalllönsamhet finns sam-av
för konkurrens.så möjligt utsättasdärskall ärsubventionerarhället

arbetautvecklingsfondernareformeradedebörvår uppfattningEnligt
områden:inom tre

medslås ihopnyföretagarfondenochIndustri-Riskfinansiering
kapital.utvecklingsfondernas

frågor.med kortatillvändanågon sigrådgivningAllmän att2.
villkorpå likauppdragendär taslånga konsultinsatser,3. Program

andra.medkonkurrensoch i
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Riskfinansiering

Behovet kompletterande riskkapital till marknaden harav accentuerats.
harDet göra med mångaatt k vencap-förtagatt misslyckats ochs att

bankerna intar mycket försiktig utlåningspolitik i och med bankkrisen.en
Säkerhetsmassan värderas mycket försiktigt. S k förtroendekredi-numera

dvs krediter tillfredsställandeter, utan säkerheter, är sällsynta.numera

Under nuvarande kreditläge och särskilt under konjunkturuppgångnästa
behövs kompletterande krediter för småföretagen för expansionsinveste-
ringar. Småföretagens bristande soliditet i kombination med bankernas
försiktiga värdering säkerhetsmassan kundfordringar, byggnader ochav
maskiner kommer hindra tillväxt ochatt expansion hos småföre-annars
tagen.

Lämpliga kreditformer för sådan finansiering lånär förgarantiersamt
företagens bankkrediter. Vi vill förorda den formen kommeratt tillsenare
användning. Garantier har två väsentliga fördelar. De är administrativt
enkla hantera, dvs billigatt administration. långivningEgen måste till
100 täckas kapital.procent Samma kapitaltäckningeget behövs förinteav
garantier. Beroende på hur kapitalet bundetär och på garantiernas risknivå

kapitaltäckningskravetsätts för garantierna. Genom använda garantieratt
skulle finansieringskapaciteten kunna ökas med 50 deprocent, utan attca
reformerade fonderna tillförs ytterligare kapital.

Vi delar utredarens uppfattning det konjunkturlägeatt oavsett kommer att
finnas brist på riskkapital vid nyetableringar, större utvecklingsprojekt både
inom teknik och marknad. Det är väl känt det projekt NUTEKattex som
finansierar fram till prototypframställning mycket ofta har svårt finnaatt
fortsatt finansiering. Risken bedöms alltför fortsätta utveck-stor attsom
lingsarbetet existerande finansiärer. Företagenexternaav själva har ofta
inte tillräcklig finansiell kapacitet. Utredarens organisatoriskaegen lösning
på problemet är föreslå två fonderatt för såddfinansiering ochnya en en-för kreativt kapital.

Enligt vår uppfattning är utredningens uppgift ställning till hur deatt ta
samlade statliga insatserna för finansiera småföretag böratt utformas.
Utvecklingsfondernas finansiella uppdrag och Industri- och nyföretagar-
fondens ligger så nära varandra de bör i sammanhang.att Industri-ettses
och nyförtagarfonden har fått två huvuduppgifter: finansiering produkt-av
utvecklingsprojekt och marknadssatsningar verksamhet med nyföre-samt
tagarlån. Fonden har ombildats och små- och medelstora företag står i

för verksamheten.centrum Finansiering företagstörre skall endast fåav
förekomma imer begränsad verksamhet. Som utredaren konstaterar krä-

orienteringen småföretag ökad lokalver mot närhet till marknaden. Vi
delar utredarens uppfattning detta ytterligare förstärksattav genom
verksamheten med nyföretagarlån.
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harutvecklingsfondernasåbeskrivassituationen attkanförenklatNågot
organisationen,nuvarandedenuppbyggtkontaktnätetlokaladet genom

utvecklingsprojektfinansieraochriskförmågadokumenterad tahar att
förstatskassantillindragningarnablhar ensmåföretag,hos agenommen

nyföretagar-ochIndustri-behoven.framtidaför dekapacitetfinansiellliten
detframgångsrika närvaritfinansiellabetydandefonden har resurser,

avkast-utvecklingsprojekt, ävenföretagsfinansiera större omgäller att
nyföretagar-ochIndustri-utvecklingsfonderna.hoslägrevarit änningen

saknar ävenochsmåföretagfinansierafrånerfarenhetsaknarfonden att
besluts-decentraliseradenödvändigamed detorganisationregionalegen

fattandet.

Industri-slåmedfördelarfinns det attuppfattningEnligt vår sammanstora
fårUtvecklingsfondernautvecklingsfonderna.mednyföretagarfondenoch

får dennyföretagarfondenochIndustri-saknat.moderenhetden man
ocksåfårTillsammanssaknar.idagorganisation manregionala mansom

nuvarandebehålla sinafårfondernaOmkapacitet.finansiellbetydandeen
Industri-finns hosmiljarderdemed 2,4tillsammansmiljarder som2 ca

påriskfinansieringförfinansiell kapacitetskapasnyföretagarfondenoch en
dennamedräknarutredaren attsedanmiljarder. Om4,4 sommanca

banksystemethoskrediterytterligareförförutsättningarvolym skapar
20på närmaresmåföretagenförfinansielltinnebär det extra utrymmeett

tillgarantiermöjlighetendetta kommer attTillmiljarder kronor. ge
uppfattning ärbestämda attVårmiljarder.på ytterligare 2 enbankerna ca

nyföretagar-Industri- ochochutvecklingsfondernasammanslagning av
skallfonden göras.

fondförslagutredningsmannensnågot kommenteravill vi omDärutöver
skiljer sigkapitalför kreativtFondenkapital.och kreativtsåddkapitalför

konstitueratsfondensammanslagnafrån den avinte nämnvärt som
sådd-förFondennyföretagarfonden.ochIndustri-ochutvecklingsfonderna

fråndrasskallkapital inteföreslårutredarenfördelen atthar denkapital att
bidragutredarenförstår attSåvitt vistatskassan.småföretagen till anser

kommabidrag intebörvår meningEnligtfonden.frånlämnasskall kunna
täcka införockså litetkronor är attpå miljonerbeloppet 30årligaifråga. Det
priorite-besvärligtlösningdennamed ettskapar dessutombehovet. Man

kunnafinansieringdennaböruppfattningvårEnligt typringsproblem. av
sammanslagnadenroyaltyavtal frånlån ellervillkorligamedtäckas in nya

såddkapital inteförfondsärskildskulle behovetDärmedfonden. av en
medjuridiskslipper samman-finnas. Dessutomlängre personman en ny

kostnader.administrativahängande

grundenbörriskfinansieringförprodukternafinansiellagäller dedetNär
utvecklingsfondernasnyföretagarfondensoch samtIndustri-för dessa vara

ofta frågadet attexpansionsinvesteringar ärVidprodukter. omnuvarande
ochlånfall ärdessasaknas. Isäkerheterbankmässigakrediter därlämna
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garantier lämpliga produkter. Vid nyetableringar, produkt- och marknads-
investeringar detär både fråga volym avlasta risk påsamt attom ettom
sådant sätt krediten förstärker soliditeten.att Från soliditetssynpunkt bör
sådana krediter kunna jämställas med kapital. Lämpliga produktereget
kan då royaltyavtal, konvertibler och lån där återbetalningenvara är av-
kastningsberoende. Det bör moderbolagets uppgift över tidenvara att
utveckla och introducera lämpliga finansiella produkter.

Vi delar utredarens uppfattning krediter skallatt till företag medges
tillväxtmöjligheter och utsätts eller kan förutsättas internationellsom
konkurrens. Detta gäller bransch. Inriktningenoavsett finansieringenav

expansionskrediter,mot krediter till nyetableringar, projektfinansiering av
marknader, produkter börnya etc styras avtal mellannya moder-genom

bolaget och regeringen. På så kansätt olika betoning på olika delarges av
finansieringen över tiden beroende på konjunkturläge Generellt börrn m.
bolaget ha avkastningskrav bevara de samlade lånemedlensattsom reala
värde. Denna lösning också möjligheter över kreditgivningenatt styrager
till ytterligare risktagande ytterligare ökaatt andelen finansie-texgenom
ring nyetablering. Sannolikt fordras då någon formav förlusttäckningav

inte bolaget skall urholka kapital.sittom

Allmän rådgivning

Med allmän rådgivning de skall företagatt och demenas startasom som
driver skall kunna vända sig till den reformerade fonden med alla typer av
frågor. De kan inte påräkna någon lång rådgivning. Det oftarör sig attom
hänvisas vidare. Ge på kortare enkla uppgifter. Sådan allmän rådgiv-svar
ning på i snitt 3,5 timmar till 29 företag000 1992. Med kostnadgavs en av
500 kronor timme kostar denna service miljoner50per kronor. Detca
innebär i genomsnitt 2 miljoner kronor utvecklingsfond. Småföretagca per
och blivande småföretag bör ha organisation kunna vända sig tillatten

debitering skerutan att vid första telefonsamtalet. Alternativt kan sådan
service företagarens organisationer efterges avtalav med elleregna staten

uppdragetatt staten till länsstyrelserna. Då utecklingsfondernager idag ger
sådan service och då vi föreslår reviderade utvecklingsfonderatt skall
utgöra i bolagetstommen detär lämpligt denna service också fortsätt-iatt
ningen därifrån. Alla småföretag bransch bör kunnages oavsett få denna
allmänna service. Rent praktiskt skulle det längre tidta värderaatt om
företaget är utvecklingsbartett företag arbetar eller kan komma attsom
arbeta i internationell konkurrens än besvara frågan.att



149

kkonsultinsatser,Större programs

tillväxt-medföretagförreserveradedessabörfinansieringenLiksom vara
konkurrens.internationellföroch utsättsmöjligheter som

ochkonsultingstrategiskmellanuppdelningsökthar göraUtredaren en
uppdelningdennaärsjälv konstaterarutredarenkonsulting. Somoperativ

sådantoftasigrörkonsultinsatserDenna omenkel göra.heltinte typatt av
sikt.påöverlevnadföretagetsmedhar göraochlångsiktigt attär somsom

tekniker,produkter,utveckling nyafrågakan nyaDet nyaavomvara
tillserviceförellerutomlandseller ny-marknader i Sverige program

etablerare.

förinsatserstatliga attbehövsdetuppfattning attutredarensVi delar om
småföretag. Denikonsultinsatserstrategiskaochnyetableringstimulera

utvecklings-harförenklatNågotbra.varitrått harhar inteordning som nu
riksdagfrånMålstyrningkonsultinsatser.förmedelfått statligafonderna

ocksådetotydliga ärärmålsättningarnaOmhar varitregeringoch svag.
Utveck-roll.otydlighaftharNUTEKresultatansvar.utkrävasvårt enatt

konkurrens.fördefått uppdragenockså utsattshar attlingsfonderna utan

skallfortsättningsvisävenuppfattningen gedelarUtredaren statenatt
små-hoskonsultinsatserstrategiskadennastimuleraförmedel typatt av

denupphandla hosskallföreslår NUTEKUtredningsmannen attföretag.
självinteorganisationenskall denSedanorganisationen.regionala nyanya

enligtärDettatjänsterna.upphandlai sininsatserutföra operativa turutan
dedelordning. Förbyråkratiskbåde och stordyruppfattningvår aven

Dessutomadministration.föranvändasanslagen kommersamlade att
förhållandena iregionaladekännedomtillräckligsaknar NUTEK om

Sverige.

baserad. Länsstyr-länsvisskall koncernenuppfattningvårEnligt vara
anslagsamlatharLänsstyrelserna ettinom länet.företräderelserna staten

ochRiksdaglänen.inomutvecklingregionalförmiljard kronorpå 1ca
hurinriktningenregleringsbrevriksdagsbeslut ochiregering avanger

länsstyrelsernafinansieraranslagFrån dettaanvändas.skallmedeldessa
utvecklings-hosskerUpphandlingnyetablering,för export m.mprogram

förskickadpå ärberoende mestandraoch hos upp-fonderna somvem
konsultinsatser-strategiskakför detillämpasbörordningdraget. Samma s

regionalföranslagetbefintligadetkanAnslagsmässigtnaprogrammen.
småföretags-föranslagsärskiltså kanmedel ellertillförasutveckling ett

utvecklingpåinriktningenbetonamöjlighetutveckling skapas. Det attger
desamordningerhållsPå detta sättsmåföretagen.tillväxt hos avoch en

företag.medelstorasmå- ochochnyetablerareriktade tillstatliga insatserna
förnyelsestimulerahuvuduppgifterna attlänsstyrelserna avärFör en av

då ikan ettföretagsinsatsernadirektaoch tillväxt. De sam-näringslivet ses
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manhang med länsstyrelsens arbete med utveckla infrastrukturatt formi
utbildning och kommunikationerav för näringslivets utveckling.

På börsätt länsarbetsnämnder,samma kommuner och landsting kunna
anlita de reformerade Ävenutvecklingsfonderna. sådan upphandling bör
enligt vår mening skei konkurrens. Större upphandlingar bör regelmässigt
lämnas för anbudsgivning.ut

Vi vill i detta sammanhang något kommentera utredningsmannens
förslag medel för nyetableringsfrågorattom bör föras frånöver länsarbets-
nämnderna till den reformerade organisationen. Dessa medel ersätt-avser
ning till arbetslösa och kostnader för genomföraatt nyetableringsprogram
för arbetslösa. Enligt vår uppfattning bör ersättning till arbetslösa förutsombetalats länsarbetsnämndernaut ochav för nyetableringprogrammen upp-handlas under konkurrens. Direkt stöd till produktutveckling och mark-
nadsföring skall inte länsarbetsnämnderna ägna åt.sig

Urtedningsmannen föreslår de reformeradeatt utvecklingsfonderna inte
själva skall operativa, dvs genomföra konsultinsatsernavara regel-utan
mässigt anlita andra. Med sådan ordning vi de reformeradeen attanser
utvecklingsfonderna blir tämligen ointressanta rådgivare till före-som

Dessutomtagen. kommer de på sikt inte heller kunna uppätthållaatt
professionalitet. Med den ordning vi föreslår upprätthålls konkurrens-som
situationen upphandling. De reformeradegenom utvecklingsfonderna
skall enligt vår mening ha kunnande genomföraatt direkta konsultinsat-
ser.

Organisation

Aktiebolag med länsvisa dotterbolag

utvecklingsfonderna och Industri- och nyfäretagarfonden slås- samman.
Upphandling i konkurrens.-
Ökad näringslivsmedverkan.-
Klarare roller: Småföretagsutveckling för genomförande.- ansvarar
Riksdag och regering för riktlinjer. Länsstyrelserna för upphandling.
NUTEK tillsyn och uppföljning.

Regional indelning

Enligt vår uppfattning skall den länsvisa organisationen behållas. Skälen
för detta är de reformeradeatt utvecklingsfonderna måste ha närhet till
företagen för kunna fungera.att haAtt organisation i kommunvarjeen
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förföretagfåalltförmånga kommunerhardessutomochblir för kostsamt
nivå länen.ärNästaspecialisering.nödvändigskaffaför attatt utrymmege

organi-Mångaindelningen.regionalastarkastelänen denSom nätverk är
ochlandstingpartier,politiskaArbetsmarknadsverk,sationer t exsom- organisationerindelningsbas. Deregionallänenharlänsstyrelser som- oftastharhandelskamrarna,indelningar,regionalahar texstörre somsom

inte ärkontaktytorOrsaken ärlokalkontor i länen. tappar manatt omman
representerad.länsvis

förharVinäringslivsstrukturer.spontanatalarUtredningsmannen om
kannätverk. Detolikaingår isådana. Företagnågrasvårt hittavår del att
harleverantörerochspridninggeografiskahar sin somkunder somvara

någradefinierakunnathellertydligenharUtredningsmannenen annan.
påbaseratdetalternativtvåföreslårregioner. Hanspontanasådana ena-

indel-förgrundmeddet andraochlänsammanslagning annanenaven
modellerteoretiskavår meningenligtBådabefolkningsstorlek. ärblning, a

Värm-få företag idet ärvifungera väl.skulle Tinte att norratrorexsom
näringslivs-spontanatillhördekännerland attspontant sammasom

VärmlandiföretagenviNyköping. Däremot attregion tror norratsom ex
näringsliv.Värmlandsde tillhörattspontant anser

rollermed klaraOrganisation

andraägareStatenoch ev

Moderbolag

T

Dotterbolagi varje län

sammanslagningbildaskoncernvår mening börEnligt avengenomen
småföretagsfonden. För-Industri- ochochutvecklingsfondernuvarande

Denorganisation.decentraliseradochstyrkafinansielldetdelarna är att ger
varje län.idotterbolagochmoderbolagbeståskallkoncernen ettavnya
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Koncernen skall ha operativa uppgifter:

Riskfinansiering-
Allmän rådgivning-
Strategiska konsultinsatser uppdragen erhålls i konkurrensprogram- -se vidare avsnittet förutsättningarNya komplement till marknaden-

Moderbolaget skall ha de uppgifter utredaren hans k moder-som attanser s
enhet skall ha, dvs formulera och implementera policy, företräda organisa-
tionen förhandlingari med regeringen, ordna kompetensutveckling och
utbildning. Dessutom bör moderbolaget för viss produkt-svara gemensam
utveckling, fördela finansiella till de länsvisa dotterbolagen, följaramar

de länsvisa bolagens kreditgivning.upp

Alla finansiella beslut enskilda företag skall fattas decentralise-som avser
dvs hos de länsvisarat, bolagen.

Medel för allmän rådgivning anslås årligen riksdagen. De närmare vill-av
koren regeringen i regleringsbrev.anger

Program eller medel för strategisk konsulting konkurrerar de länsvisa
bolagen med andra konsulter. Upphandlingom sker för del länsvisstatens

länsstyrelserna har det samladeav företrädasom länen.ansvaret iatt staten

N äringslivsmedverkan

styrelserna i såväl moderbolaget de länsvisa dotterbolagen bör domi-som
ledamöter med företagarerfarenhet.neras av förståelsenFör och samarbetet

med näringslivet är det också angeläget framstående politikeratt deltar i
styrelsearbetet.

När det gäller finansiella kommer dessa framför allt frånresurser staten.
Agandet bör spegla de finansiella insatserna. Att utredaren föreslårsom
bilda två stiftelser, behålla Industri- och nyföretagarfonden bildasamt ensärskild organisation med mindre aktiekapitalett för möjliggöra ägandeatt
från näringslivet är alltför krånglig, krystad och byråkratisken organisa-
tionslösning. Näringslivets professionalitet bör tillföras styrelse-genom
representation.

Länsstyrelserna

Svarar för upphandlingstatens i länen.
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teknikutvecklingsverketochNärings-

tydligaharaktörernaskildadeviktigtdet attuppfattning ärvårEnligt
möjlighetockså attuppgift. Detsinoch gerså sättPåroller. vet envar

ochriksdagsmåföretagspolitiken rege-medMål anges avutkräva ansvar. ochutvärderarNUTEKlänsstyrelserna.skerupphandlingStatensring. av
riks-ocheffektivtskergenomförande omochupphandlingföljer omupp regeringentilllämnarNUTEKuppnås.målregeringensochdagens

denharGenomförandeansvaret nyareformer.eventuellaförunderlag
koncernen.
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Särskilt yttrande expertenav
Lennart Granlund

Iag betraktar det inledningsvis värdefullt utredningenatt slagitsom fast
värdet, nödvändigheten och det fortsatta behovet utvecklingsfondernasav
viktigaste funktioner:

Informationsnätverk-
Nyföretagaraktiviteter-
Finansiering-
Företagsutveckling-

Utredningen innehåller också i allt väsentligt mycket positiven redovis-
ning och värdering utvecklingsfondernas hittillsvarandeav insatser, arbete
och inriktning.

Jag välkomnar utredningens uppfattning verksamhetenatt framtideni
skall inriktad på näringspolitikvara och på utvecklingsbara företag. För-
slagen bättre stringens i policyom och långsiktiga Verksamhetsmål från
den statliga huvudmannens sida är också välgörande och bör bilda engrundval för effektivisering verksamheten. Här finnsav förutrymme
förbättrat samspel mellan och regionalastat organisationer. Jag instämmer i

verksamhetenatt också fortsättningeni skall komplettera marknaden på
strategiska områden.

Dock jag flera andraattanser utredarens åtgärdsförslag harav verk-svaglighetsanknytning och innebär försämrat stöd förett de svenska småföre-
och derastagen konkurrenskraft. Detta föranleder följande kommentarer:

Utredningen har redovisat sådana underlag, utvärderingar och
erfarenheter nuvarande utvecklingsfonderav de stöd föratt attger

nuvarande organisationrasera på det sätt utredningens förslagsom
innebär. Utredningens material understryker tvärtom böratt manreformera nuvarande bakgrundsystem demot erfarenheterav som
vunnits under fondernas hittillsvarande verksamhet.

Det är bakgrundmot analysen förvånande utredningensav åtgärds-att
förslag på väsentliga punkter inte bara är långtgåendeextremt utan
också flerai avseenden logiskt ogrundade och stöd i analysutan och
erfarenhetsredovisning.

Det är allmän uppfattning idagen mångfald, decentraliseringatt och
lokal förankring är nödvändiga inslag i framgångsrik småföretags-en
politik. Aven utredningen framhåller dettai beskrivnings- och analys-
delarna. Det är därför förvånande utredningensatt åtgärdsförslag på-
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centralise-långtgåendeuttryck förde tydligapunkterde är enger-
utgårorganisationföreslår blUtredningenringsambition. soma en

regionalainnebärande färreområden länengeografiska änfrån större
ställningstagande i dennaslutgiltigtocksåenheter. Man attanser

organisationskommitté. Jagöverlåtas tillmåstenyckelfråga anseren
för dentalarkundernanärhet tillskäl främststarka attmycketatt --

borde hautredningenbehållas ochskalllänsvisa organisationen att
Även samarbetetomfattandeochdet viktigaförslag.sittlagt detta som

talaretableratsmyndigheternäringslivsorganisationer,med m som
länsbaserad organisation.för fortsattstarkt en

huvud-deladedetbeskrivningdelar utredningensinteJag attav
närings-genomförandeförgrundmannaskapet statensgett avsvagen

vad regeringår för åranalyssmåföretagspolitik. En närmareoch av
hade visatverksamhetsinriktningenriksdag attoch sagt rege-om

utredningensså klartframträderallsk huvudlinjer interingens soms
harStaten gjorttolkningar visar.subjektivahög gradbildmässiga och i

ofta varitinteprioriteringarantal operativamycket stortett som
rikt-exempletpåtagliga ärår.giltiga 2 3 Detän mestsenastemer -

medeldärför års verksamhet 70linjerna 1993 statensprocent av
uppfattning ärverksamhetsområden Mintvåöronmärktes för att

priori-ofta kortsiktigasnabba ochgrad följt demycket högfonderna i
Ovanstående äroch NUTEK gjort.riksdagen, regeringenteringar som

såorganisationsförslag iutredningensslå fast eftersomväsentligt att
begränsade styrnings-medfrån ochhög grad utgår motiveras statens

nuvarandemöjligheter i system.

anlitad expertistillmed referens attUtredningen konstaterar --
nackdelarochför-vadföreliggerendast marginella skillnader avser

Utredningenstiftelse.ochassociationsformerna aktiebolagmellan
aktiebolag. delarassociationsform till Jagföreslår detta bytetrots av

bak-stiftelseformenförordaruppfattninginte utredarens motutan
den förvän-stiftelseformen,fördelarna medgrund de redovisadeav

hittillsvarande positivaregelverk,utveckladetade stiftelselagensnya
fördelar.och skattemässigastiftelseformens flexibiliteterfarenheter av

konsekvenservilkaredovisaEnligt direktiven skall utredningen ett
möjligheterförfårförslag huvudmannaskapändrat attstatensom

småföretagsutveckling. Det äråtgärder syfte stimuleragenomföra i att
analysersådanautredningenbristenligt allvarlig imin mening atten

eftersommotiveratredovisas.konsekvenserna inte Det ytterstvoreav
verksamhetensdellikaför minstlandstingen, storsvarat avsom

huvudman.föreslåsfinansiering längrestaten, varasom
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Det enligtär min uppfattning också märkligt landstingenatt trots
deras och Landstingsförbundets uttaladeeget önskemål fortsattom
delägarskap, föreslagits ingå deni ägarkonstellationen. Utred-nya
ningen tycks beredd principiella skäl i detatt närmaste halveravara av
organisationens avstå från landstingens regionaltattresurser genom
förankrade medel. Detta kan rimligen småföretagensi intresse.vara
Starka skäl talar för istället komplettera nuvarandeatt utvecklings-
fonder med fler delägare och breddad styrelse. föreliggerDet annars

risk för utredningens förslagstor kan ledaatt till splittrad organisa-en
tionsstruktur i de fall landstingen skapar egna organ.

Utredningen föreslår komplex och byråkratisk organisation meden
oklara roller, och befogenheter för de olika aktörerna. Förslagetansvar

främstmotiveras med behov centralstyrning för minska deattav
regionala skillnaderna förhållandei till dagens situation samt att
säkerställa genomslag för den statliga näringslivspolitiken.

föreslagnaDen organisationen har enligt min uppfattning förnya
många policyskapande vilket innebär risk för fortsatt otydlighetorgan,
och bristande övergripande styrning. Detta gäller särskilt staten, som
uppträder i flera olika roller. Utredningen har inte heller närmare
beskrivit och analyserat fördelningen och befogenheterav ansvar
mellan de policyutvecklande och de fördelarorganen som resurser.
Enkelhet och klarhet behövs ifråga såväl styrning organi-om som
sation. behövsDet centralt forum för övergripandeett policyutveck-
ling och viss service.gemensam

Detta bör få dispositionsrätt över lånefonden och få förtroendetorgan
kanalisera medelatt till de regionalastatens Om inte,organen. anser
detjag inte motiverat inrätta central stiftelseatt ägd huvud-en av

männen. Behovet viss service löser då enklastav gemensam man
de regionala stiftelsernaatt ägergenom serviceaktie-ett gemensamt

bolag.

Utredningen föreslår nuvarande utvecklingsfonderatt avvecklas,
vilket bl innebär uppsägning all personal. flertalEtt objektivaa av
undersökningar visar entydigt de flesta företag i kontaktatt varitsom
med utvecklingsfonderna är mycket nöjda med erhållen service. Per-
sonalen bärareär under många år upparbetatett strukturkapital iav
form kunskap, erfarenhet, kontakter och metoder, vilketav represen-

högt värde.terar ett

Ikonsekvensberäkningarna avveckling nuvarande utveck-av en av
lingsfonder har helt bortsett från detta strukturkapital denärman som
överlägset på balansräkningenstyngsta tillgångssidaposten för kun-
skapsorganisationer. Ett uppbyggande sådant kapital rim-nytt tarav
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beräknade om-denvida överstigeranspråkligen i somresurser
struktur-sådantslå sönderriskeraAtt ettstruktureringsvinsten. att

Nuvarande arbetsupp-lättsinne.ekonomisktframstårkapital som
fram-iutföra ävenangelägnabedömtsväsentligtalltgifter har i att

detDå bordebra.fungerathafondernuvarandetiden och varaanses
personal-nuvarandeanpassningsåtgärdervidtagaeffektivare att av

finnsdetAttorganisation.för befintliginom resursenramenresurs
personalbas.utvecklingsfondernaspå framgårbyggaatt av

ochkonsultertillsammans 394utvecklingsfondernahade1991-
direktörer.verkställande

från detyrkeserfarenhetårsdessa har än 590 procent merav-
chefsposition.oftanäringslivet, iprivata

små ochmedarbeteerfarenhetårshar än 1065 procent avmer-
företag.medelstora

företag.har drivit30 procent egna-
högskoleexamen.har65 procent-

ekonomer.är70 procent-
tekniker.är30 procent-

genomsnittligaår och denGenomsnittsåldern är 45-
år.anställningstiden är 6ca

sammanhangdettaiangelägetdetbedömerIag att sam-man nusom
småföretag. Ennyföretagande ochförbefintligt kapitalordnar sam-

kankronormiljarderför finansiering 3,5 4kapitalresursordnad om -
småföretagenutvecklingdenerforderlig för möjliggörabedömas att av

kapitalresterandeöverföringföreslageneftersträvas. Utöver avsom
avstå från be-enklast skeutvecklingsfonderna kan dettavid attgenom

nyföretagarlånenöverföralånemedelslutade indragningar attsamtav
regionalatill de organen.nya

förväntas ide överskottdelbör vidareDet prövas, sam-somom av
småföretagen viatillförasFond kanband med avveckling 92-94av

regionalade organen.nya
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Särskilt yttrande expertenav
Claes Ihre

Bakgrund

Utredningen konstaterar det finns behov bedriveratt ett att statenav
rådgivnings- och finansieringsverksamhet riktad små och medelstoramot
företag.

Som grundläggande mål för detta måste ligga verksamheten skallatt vara
effektiv och kvalitén skall hög ochatt jämn.vara

Ur den synpunkten här yttrande på punkter till utredningens för-treavges
slag. I övrigt är utredningsförslagens huvuddrag väl analyserade och
genomarbetade.

De punkterna är:tre

Huvudmannaskapet-
Systemets koppling till andra aktörer verksamheter-
Förändringsprocessen-

Huvudmannaskapet

Utgångsförutsättningar

Huvudmotivet för utvecklingsfonder UF skall finnasatt offentligtsom en
finansierad verksamhet är det finns andra alternativ erbjuderatt som

tjänster på den marknaden.öppna Omvänt gäller denna offent-samma att
ligt finansierade aktör skall konkurrera med privata alternativ.

UF skall alltså komplettera marknaden. Om detta förhållande skulle
gälla skall UF finansierade med offentliga medel.vara

Att beställarsystem skapaett potentiell konkurrens alltsåärgenom en
definitionsmässigt möjligt och bör därför ligga förgrundsom upp-
byggnad UF-systemets övergripande struktur.av

Eftersom vidare UF-systemet centraltär anslagsfinansierad verksamheten
direkta lönsamhetskravutan på den verksamheten så går det attegna

helt decentralisera för UF-verksamheten.ansvaret
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sigkorrigerarverksamhetanslagsfinansieradtill dettaOrsakerna är att en
tendens delarattiharorganisationoch starkt decentraliseradsjälv att enen

ineffektiv. Detdelar bli operativtfrån verksamhetsidén attiavvika samt
strategiskacentral funktion görformmåste alltså finnas någon somav

korrige-behov operativavid görutvecklar ochprioriteringar, systemet som
ringar.

hålls skildabeställarrollägarrollmoderenhet ochföreslårUtredningen att
nivå.och operativpå strategisk-,behöver kommenterasåt. Detta resurs-

Verksamhetsidéstrateginivå

Ägarrollen ochverksamhetsidé, strategierfastställerprincipiellt denär som
resultatkrav, dvs policy.

intäkterna kom-dvsdelen uppdragenden helt dominerandeMen avom
beställarenfinns så blirbeställarefrån beställare och alternativamer en

resultat.ochVerksamhetsinriktning, strategierden styrsom

skall ochmycketskall hur görasBeställaren bestämmer vad göras, somsom
Ägaren tillhandahållaoftast hur det skall kangöras. menresursen

önskemål.beställarensmåste också tillmycket Dennamer. resurs anpassas
ochformella strategiskafinns alltså konflikt mellanHär ägarens ansvaren

reella strategiskabeställarens styrning.

detillsammans medkomplikation också skall utformaspolicynNästa är att
regionala dotterenheterna.

och beställaren,innebär moderenhet, dotterenhetDetta instanser,att tre
för beställaren,huvudman ärskall utforma policyn. Eftersom ärstaten en

kapitalfonden bör denförmoderenheten och huvudmanärägarna iav
statliga rollen hållas samman mer.

finns kvar.Risk finns strategiska splittringenden nuvarandeattannars

Resursnivå

antalkompetensprofil på personal,antal lokalisering,Resurserna UF,
tjänster fastställes moderenheten.i princip av

eftersom detägarensresursernas beställareinlåsningMen mot engenom
offent-så länge deninte finns alternativ användning för ärUF-resursenen

deteftersomfinansieradligt och beställarens inlåsning UF-systemetmot
delsUF, så kommerdefinitionsmässigt finns något tillalternativinte

somlångsiktigt beställaren sitterhelt styrdaattresurserna vara av
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pengarna, dels beställaren moraliskt tvingad undvika snabbaattvara
förändringar i sitt utnyttjande UF-resursen både nationellt och lokaltav
och därigenom låst på relativt lång sikt. anslagsstyrningRen är ettvara
trubbigt instrument.

regionalaDe uppbyggnad och förändring på lång och kort siktresursemas
måste alltså hanteras i direkt och mycket nära samverkan mellan
ägarrollen och beställarrollen.

Vad centrala avsikten hållaär moderenhetens påattavser resurser resurser
låg nivå. Samtidigt skall moderenheten enligt utredningsförslageten

genomföra rad centrala uppgifter.en

Stor del uppgifter måste parallellt genomföras beställaren.av samma av
Detta gäller:

policy- och anslagsdiskussioner på central och regional nivå,-
erfarenhetsutbyte,-
uppföljning och utvärdering.-

Såväl ägare beställare måste alltså bygga parallellavissa centralasom upp
resurser.

Operativ nivå

Beställarrollen skall enligt utredningen läggas ungefär dvs viaupp som nu,
årsvisa rambeställningar målstyrningar.

Detta beställaren starkt strategiskt inflytande något operativtettger men
inflytande.

Om problem uppstår under den löpande beställningsperioden måste bestäl-
laren gå till moderenheten för snabbt kunna korrigera det gåttatt snett.som

konsekvensEn delad moderenhetsroll och beställarroll blir alltsåav en en
tröghet i den betalar och lägger beställningar kan självsystemet som-
snabbt korrigera någotnär går måste gå via moderenheten.snett utan
Beställaren kan i praktiken använda sig exit-agerande korti ettav per-
spektiv.

Det avbrytande anslagsgivningen från beställarens föreslåssidaav som om
dotterenheter följer krav praktikenär i inget alternativ, eftersomstatens
det definitionsmässigtnämnts kan finnassom ovan en annan genom-
förare.
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Även jobba tättbeställareochmåste alltsånivån ägareoperativapå den
ihop.

aktörerverksamheterandraKoppling till

aktörer.andra Attsamverkan medframhålls behovetutredningenI av
moderenhet kanstatlig aktörföreslå ytterligarebakgrundmed denna en
igángsättningspro-uppbyggnads- ochonödigasyftet och skapamotverka

blem.

existerande,påbyggamånmöjligaistället i störstaSträvan bör attvara
produktråd, sådd-EG-informationsnätverk,verksamheter.igångvarande

ytterligarenätverk därfungerandefinansiering dagsläget operativtiäretc
effektivitet.ökadkan bidra tillaktör sigknappast ien

skebörsystemförbättringaralternativtresursförstärkningarMotiverade
aktörer.nuvarande uppsättningeninom den

Förändringsprocessen

såolika detaljeristruktur kommerhurOavsett UF-systemets att utse
omställ-kraftigatidårsskiftethösten 1994innebär perioden 1993 en av-

förningar UF-systemet.

på förändringsprocessen är:krav måste ställasDe som

måstekvalitet bevaras,kompetenskärna hållerden rättsom-
fungeraverksamheten måste hela tidenden dagliga operativa-

kläm,kunderna målgruppen kommer iså att
kontrollundermåste hållasomstruktureringenkostnaden för-

struktureringsförlust.så blirstruktureringsvinstenatt en

nuvarandebåde för dendettaEffektivaste ärsättet göra ansvaretatt att
blir missar iså detframtida hålls ihopverksamheten och den att

framtidadetskall hastafettväxlingen så den funktionoch ansvaretatt som
förändringsprocessen.också kan påverka hela
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Sammanfattning

Såväl med tanke på den idag pågående verksamheten förändrings-som
fasen framföroch allt den framtida verksamheten bör finnasdet starken
och sammanhållen statlig roll.



163

yttrande§ärskilt expertenav
Ake Nordlander

omfattande belysningvid handentill kommitténDirektiven att enger
vilketkommitténharutvecklingsfonderna. Tyvärr ut-skall göras av -
undersök-omfattandegenomförtframhåller interedaren även egna-

gäller avsnittenbetänkandet vadfinns ibristfälliga analyserningar. De som
börorganisationochhuvudmannaskaprespektiveNyföretagaraktiviteter

genomförande.grund förtillläggasdärför enligt mening intemin ett

gällervadförkostnaderavsevärda ökadeföreslårUtredningen staten ny-
utred-enligtskalleget-kurserochRådgivningföretagarinsatser. starta

statliga medel.medsubventionerasningen

praktiskaför deti regiorganisationenAtt den genom-svararegennya
enligt minnyföretagaraktiviteter äruppföljninggällerförandet vad av

godtagbart.mening inte

marknadenspåidagochföretagsrådgivare finns existerarbörDet attnoteras
mängd alternativdäreget-utbildningar,gällervillkor. Detsamma starta en
acceptabeltkan knappastför nyföretagare. attfinns tillgå Det enatt vara
subventionering.statliguppstårkonkurrenssituationsnedvriden genom

företagarelokalaväljerden organisationenförhållande därEtt utnya
ochrådgivningbedrivastatlig subventioneringför medkonsulter att

vilketske isubventioneringSkalltilltalande.utbildning knappastär en -
ochrådgivarefå väljasjälvmåste nyföretagarentveksamtoerhörtsig är -

utbildning.

inyföretagarcentralokalamed 50finns Jobs and Society överIdag som
hjälpmedkonfidentiell rådgivningkostnadsfri ochlandet bedriver av

hög. Vid 1993nyföretagarcentra ärUtbyggnadstakten förlokala nätverk. nya
lokaltlandet medfinnasnyföretagarcentra iårs utgång lär 60över

drivkraft.näringsliv som

År nyföretagar-vid landetsrådgivningerhöll över 8 5001992 personer
uppgick tilltelefonrådgivningkontakter inklusiveTotalt antalcentra. --

Society.Jobs andmed hjälpföretagåret startadesUnder 2 500500. avnya
underöverleveroerhört hög. 95dessa företagOverlevnaden är procentav

Jobs andförmedlaserfarenhet kanfem år.period Den genomsomen av -
försäkringsbolag,banker,med nätverknyföretagarcentraSocietys t exav

konsulter,handelsföretag,industriföretag,advokatbyråer,revisionsbyråer,
kommuner ärocharbetsförmedlingarlokala näringslivsorganisationer, -

för nyföretagaren.till hjälpstor
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Jobs and Society centralt finansieras tjugotal företagstörre ochettgenom
organisationer. Därtill kommer än 000 lokala företag,1 organisationer,mer
och myndigheter finansierar nyföretagarcentra landet.isom

Totalt uppgick kostnaden för Jobs and Societys centrala verksamhet och
landets nyföretagarcentra till miljoner20 kronor. 75 dettaprocentca av
belopp härrör från privat sektor

Kostnaden företag för Jobs and Societynystartat uppgår till 8 000 kronor.per

Kostnaden för Utvecklingsfonderna företag tordenystartatper vara avse-
värt större. Om försiktigtsvis endast tredjedelantar utveck-attman en av
lingsfondernas kostnader härrör från arbete med rådgivning och hjälp till
nystartade företag skulle kostnaden företag uppgå till 25 000 kronor.per
Enligt NUTEK startades nämligen nästan företag,6 000 fått någon formsom

rådgivning från utvecklingsfonderna. Det är någonav att notera att upp-
följning vilka företag avvecklats eller konkursgjortav gjorts.som
heller föreligger statistik från resultatet tidigare års insatser.av

Utredningen föreslår uppföljande verksamhet den organisa-attsom nya
tionen bör initiera och nätverksträffar kring aktuella frågor förarrangera
nyföretagare där syftet är skapa för diskuteraatt nyföretagandetsatten arena
problem och skapa kontakter. Att nätverksträffar sker viktigt.är Detnya
kan dock ifrågasättas detta är uppgift för den organisationen.om en nya
Nämnas kan Jobs and Societys nyföretagarcentraatt 1992 arrangerande över
120 nätverksträffar landeti med genomsnittligt deltagandeett 35av
personer träff.

Utredningen den organisationen böratt genomföramenar nya starta eget-
kampanjer där syftet flerär skall företagandeatt alternativ.eget ettse som
Enligt utredningen skall detta genomföras i samarbete med bl Jobs anda
Society. Det bör i detta sammanhang framhållas tidigare erfarenheteratt
från bl utvecklingsfondernas eget-kampanjer börjania starta 1980-taletav
inte enbart positiva.var

Det är väsentligt inte tillatt orealistiska företagsstarter.uppmuntra Lika
viktigt tillråda till företagsstartatt detär avråda företagsstarttillsom att om
affärsidén inte håller. Att och seriöst förutsättningarnaprövanoga genom
erfarna med företagarerfarenhet och specialistkompetenspersoner äregen
många gånger bättre än kampanjer.rena

Enligt min mening bör den organisationen inte åtägna sig nyföre-nya
tagaraktiviteter överlåta dessa till andrautan befintliga aktörer. Framför allt

detär viktigt de ideella insatseratt idag görs och det näringslivs-som
idag finns för nyföretagande icke hämmas.engagemang som
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utveck-befintligatillsigkoncentreraorganisationenIstället bör den nya
finansierings-defördel skemedkanlingsbara småföretag. Detta genom
finansierings-befintligaövrigaochutredningenföreslåsformer av:som

källor.

förorganisationochhuvudmannaskapföreslår ändratUtredningen ett ny
slutsatsutredningensi att statensutvecklingsfonder. instämmerJagdagens

stärkas.börverksamheteninflytandetill övermöjligheter

naturligtdetverksamheten ärför atttillhandahåller medelEftersom staten
ändamålsenligtpåbedrivsdennaNäringsdepartementetNUTEK tillser att

sätt.

irepresentationenbästmeningsker enligt min utserDetta att statengenom
ökadbred. EnbörrepresentationenbeaktasDärvid börstyrelserna. att vara

sker bästverksamheten utserstatennäringslivsförankring attgenomav
styrelserna.tillföretagserfarenhetmedlämpliga personer

blandatförordarutredningenkorporativistiska modellDen genomsom
förkastlig.principielltnäringslivsorganisationer ärochägande statav

bör ävenverksamhetenför finansieringEftersom står staten varastaten av
huvudman.

aktiebolagskon-föreslagenförordarutredningenmodellDen genomsom
styrningtillMöjligheternavälbetänkt.mindrestruktion även varasynes

rollfördelningoklaravarför dagensbegränsad,tordeverksamheten varaav
bestå.kommakan att

regionerrespektivemed 146organisationUtredningen har föreslagit en
kon-väsentligtdetmening ärmoderenhet. Enligt min attdirekt under en

lokalt.filialverksamhetförskälfinns knappastantalet. Detcentrera en

utförandet. ärDettasjälvavad gällerkonkurrensUtredningen förordar
reellnågoninnebäradocktordemetod föreslagitsvällovligt. attDen som

till dotter-anslagsgivningenuppstår. avbrytaAttintekonkurrenssituation
utföraresökalägedagensextraordinär åtgärd. Att iär annanorganen en
endast iskedärför kommatordeutomståendeoch anlita intressent att

undantagsfall.

då:upphandlingnormalmedfinnssvårigheterUtredningen attmenar
väsentligtdetskall driva ärdotterenheternadet slagverksamheter av som

till. Detta ärbeställningarspecificeradefastställakomplicerat attmer
skiljer sig inteverksamhetföreställning.felaktig Dennaemellertid en

fast-finnastorde inteSvårigheterverksamhet. attfrånnämnvärt annan
genomförandet.vad gäller självaställa kravspecifikationer
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Särskilt yttrande expertenav
Lars Ohnnan

Utredningens uppgift har varit värdera och ställning tillatt hur deta
samlade statliga insatserna för småföretagsutveckling bör utformas. En
viktig slutsats utredaren drar är det fortsättningsvisäven finnsattsom
behov kompletterande insatser från samhällets sidaav det slag deav som
regionala utvecklingsfonderna utför.

Göran ÖstringBergholtz, Arne Johansson och Lars i sitt yttrandeger en
beskrivning och bakgrund till behovet särskilda stimulansåtgärderav av
för småföretag och värderar den bakgrundenmot resultatet utveck-av
lingsfondernas verksamhet.

Jag instämmer allti väsentligt derasi slutsatser i det avseendet och ifråga
den fortsatta inriktningen på samhälletsom insatser för småföretagsut-

veckling.

Utvecklingsfonderna har således i huvudsak fungerat väl. Vad som nu
behövs är förstärkning verksamhetenen resursmässigt med vissaav parat
förändringar i organisationen utvecklar förutsättningarna för nåsom att
bra resultat.

Verksamheten bör inriktas på riskfinansiering, allmän rådgivning samt
strategisk rådgivning till utvecklingsbara företag. Det är väsentligt läns-att
anknytningen behålls så länge nuvarande administrativa regionindelning
gäller. De förvaltas Industri- och nyföretagarfondenresurser som börnu av
sammanföras med de för riskfinansiering utvecklings-resurser som
fonderna förfogar över. Det samlad kapitalresurs på drygt4 miljarderger en
kronor för krediter till företag med tillväxtmöjligheter och möter ellersom
kan möta internationell konkurrens.

Den allmänna rådgivning bör öppen för nyetablerare ochsom allages vara
småföretag oberoende bransch. Det frågaär tidsmässigt kortareav om
rådgivning till företagen krav på kostnadstäckning.som ges utan

I likhet med ÖstringBergholtz, Johansson och jag de reformeradeattanser
utvecklingsfonderna skall arbeta med operativ konsulting och det dåatt
skall röra sig större insatser företagi med tillväxtmöjligheterom som

förutsätts internationell konkurrens. Verksamheten finansieras genom
programupphandling företrädesvis statliga landsting och kom-av organ,

finnsDet skäl talar förmuner. länsstyrelsernaatt rollensom statligges som
upphandlare och NUTEK:s rollatt renodlas till uppföljning och kontroll av
verksamheten. Om den lösningen väljs detär avgörande betydelseav att
länsstyrelserna utvecklar den kompetens behövs för effektivsom upp-
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tillförs förmedelmarkerar deklarthandling och riktlinjer att mansomges
deenlighet medtillväxtföretagiförbehållasskallden här upphandlingen

länsstyrel-fallutvecklingsfonderna. detför Igäller deriktlinjer nyasom
beträffandesjälvfalletfår görasförändras anpassningroll i stort ensernas

småföretagutveckling.tillstödderas i statensengagemang

Organisation

förutvecklingsförutsättningartill deoch anpassningbra förankringEn
förnödvändig insatsernaregionaltgäller lokalt ochnäringslivet är omsom

legiti-måste haVerksamheteneffektiva.småföretagsutveckling skall bli
delaktighet.kännerföretagenlänet, vilket krävernäringslivet imitet i att

uppslut-ochförankringmåste också hasmåföretagspolitikenMen enen
företagensregionalt. Settlokalt ochpolitiskaning i det systemet syn-ur

förförståelsepolitiskfinns bredmåste angeläget detpunkt det att envara
frågaEftersom detverksamhet. ärbehov för främja derasinsatser att omav

logisktdetskattemedelbetydande del äråtgärder finansieras till attavsom
ansvarstagande.här också finns direkt politisktett

huvudmänregionalakvarståEnligt uppfattning bör landstingenmin som
fortsatt landstingsengagemangför småföretagsstöd.samhällets Ett som

del finansierastillhuvudmän och verksamhet stor genom upp-somen
till brabidrarlänsstyrelser, landsting och kommunerhandling från rn

kvalitetför hög i insatserna.arbetsförutsättningar och incitamentger

alltidutvecklingsfonderna harFrågan styrelseri de regionalavalom av
harsammanhang bör denandravarit kontroversiell. Liksom i ensom

styrelseledamöter iägar-huvudmannaroll fallet också sinadet häri utse
de styrelsertillblir huvudmännens sakorganisationen. Det attatt somse

braverksamheten hartilltillsätts har hög kompetens och bidrar att en
förankring näringsliv.i länets

och verk-stiftelserlänsvisaregionala enheterna börDe organiseras som
Väsentligtmellan huvudmännen. ärsamheten reglerasi konsortialavtal

förändringar iresultatuppföljning ochmarkeraravtalen behovet attatt av
uppstår.arbetsinriktning genomförs, och då behovom

sammanslagnaförvaltar desärskild stiftelseCentralt bör inrättas somen
utvecklings-regionalamedlen nyföretagarfonden och defrån Industri- och

finansiellahuvuduppgift fördelafonderna. stiftelsens blircentralaDen att
Beslutkreditgivning. ifölja derastill de länsvisa stiftelserna och uppramar
centralabör denkreditärenden stiftelserna.de länsvisa Därutöveritas

företrädahär området,stiftelsen policy på detformulera och implementera
kunnaförhandlingar med regeringenden samlade iorganisationen samt

verksamheten imarkeringför produktutveckling. Somviss attavensvara
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helhetsin bygger på samverkan mellan huvudmännen bör landstingen ges
möjlighet ingå i styrelsen för den centrala stiftelsen.att



Kommittédirektiv

1993:2Dir.
utvecklingsfondemaregionalaDe

1993:Dir. 2

1993-01-14regeringssammanträdevidBeslut

förslagMitt

regionaladeöverförtillkallas attutredaresärskild seföreslårJag att en
små ochförstödorganrollsomochställningframtidautvecklingsfondemas

refe-parlamentariskföljasbörarbeteUtredarens enavföretag.medelstora
ingåruppdrag attutredarensIrensgrupp.

verksamhet,nuvarandeutvecldingsfondemaskartlägga- verksamhetsuppgiftervilkaochutvecklingsfondemabehovetöverväga av-
framöver,hakunnabörfonderna

bedri-kanverksamhetenformeri vilkaochvilkamedöverväga resurser-
framtiden,ivas

utvecklingsfon-förhuvudmänochOrganisationsformlämpligöverväga-
dema.

framtidautvecklingsfondemasbeträffandeförslagoch läggaanalysera- företagensmedelstoraochsmågäller dedetnärorganisationochroll
kapitalförsöijning.

utvecklingsfondemaregionalaDe

ochmedstiftelserlänsvisa statenärutvecklingsfondemaregionalai De
1978årbildadeshuvudmän. Dekommunervissajämtelantlstingen som

Verk-197778:l10.rskr.l97778:NU34,bet.bil.l97778:40prop.
fogadetill avtalenochhuvudmännenmellanavtalreglerassamheten av

huvudman-statligal994. DetårgälleravtalNuvarande t.o.|n.stadgar.
NUTEK.teknikutvecklingsverketochNärings-utövasnuskapet av
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Utvecklingsfondemas verksamhet består rådgivnings-, utbildnings-av av
och konsultverksamhet riskfylld finansiering småföretag.samt Huvud-av
delen frnansieringsverksamheten sker med medel har tillhandahållitsav som

och reglerasstaten förordningen 1987:894av statlig finansieringav om
regional utvecklingsfond. Därutövergenom bedriver några fonder

utlåningsverksarnhet med medel från landsting.resp.
Vid slutet år 1991 utvecklingsfondemas sammanlagda förav var resurser

statlig finansieringsverksamhet 2 800 miljoner kronor. På grundvalca av
två skilda beslut riksdagen prop. 198990:88, l98990:NU30,bet. rskr.av
l98990:326 l99l92:5l, bet. 199l92:NU14, rskr.resp. prop.
l99l92:93 har fonderna förbundit sig år 1997 betalaatt t.o.m. sam-
manlagt 600l miljoner kronor till Därefter skulle deras läne-staten. s.k.
fonder bestå l 200 miljoner kronor.av ca

Regeringens målsättning år effektiv riskkapitalmarknadatt med mini-en
mal statlig inblandning successivt bör byggas Vissa skatteförändringarupp.
har genomförts och andra övervägs i syfte öka tillgången privatatt
riskkapital. På grundval riksdagsbeslut dels våren 1992 prop. 199192:av
92, bet. 199192:FiU2l, rskr. 1991922339, dels hösten 1992 prop.
199293:41, bet. 199293:FiU3, rskr. 199293:25 har struktur meden
olika riskkapitalbolag byggts för kommersiella grunder förse småattupp
och medelstora företag riskkapital.med

På grundval regeringens proposition kapital för företag,av om nya m.m.
har riksdagen fattat beslut införa med s.k. nyföretagarlånatt ett systemom

l99293f82,prop. bet. 199293:NUl9, rskr. 199293:l45. Frågor lånom
skall prövas Industrifonden, byter till Industri- och nyföre-av som namn
tagarfonden. I propositionen aviseras dels utvecklingsfondemas lån tillatt

företag skall till vad kommer tillämpas Industri-nya attanpassas som av
och nyföretagarfonden, regeringendels tillsätta utredningatt attavser en

utvecklingsfondema.om

Utredrringsuppdraget

bakgrundMot dels de erfarenheter finns utvecklingsfondemasav som av
hittillsvarande verksamhet, dels den aviserade omläggningen småföre-av
tagspolitiken och dels de möjligheter har införts beräffande små-nya som
företagens riskkapitalförsörjning bör översyn göras utvecklingsfon-en av
demas ställning och roll förstödorgan små och medelstora fö-statenssom

För detta bör särskild tillkallas.utredareretag. Utredarens arbete bören
följas parlamentarisk referensgrupp liksom referensgrupp fö-medav en en

förreträdare bl.a. länsstyrelser och andra berörda regionala organ.
Utredaren bör inledningsvis göra kartläggning utvecklingsfondemasen av

nuvarande verksamhet och göra sammanställning de utvärderingaren av av
fonderna har gjorts. därvidHan bör tillvara uppgifter fondernatasom om

finns hos bl.a. NUTEK.som
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förbehovettill attställning statendärefter genomUtredaren bör ta -
riktadfinansieringsverksamhetrådgivnings- ellerbedrivaregionala organ -

exempel-sådanafinnerhanföretag. Omsmå medelstora atttill och organ -
uppgiftervilkabelysahanbörfinnas kvar,utvecldingsfondema börvis -

inbegriperredovisas,börmöjligheterAlternativa sam-bör ha. somdessa
fin-föreslåsmyndighetsuppgifterSåvidaregionalaandramedverkan organ.

ellerlänsstyrelsernatillföras överkandessaövervägasbörkvar, omnas
samrådefterävenbörUtredarenmyndigheter.regionalastatligaandra -

regionalatillställning1992:6CRegionberedningen sam-tamed om-
andraellervarje länismåföretagsområdet finnasbör omliällsorgan

lämpligare.lösningar kanorganisatoriska vara
vilkenassociationsfonnlämplig samttillförslagutredarenVidare bör ge
Utre-sådanaförhuvudmäntill ellerägare organ.börvilkaeller varasom

delvis privatellerheltinnebärlösningar ettbl.a.övervägadaren bör som
kvarfinnasbörutvecklingsfondema menfinnerutredaren attägande. Om

verk-hurövervägabör hanhuvudmannaskapetförändringförordar aven
ocksåbörsammanhangetdetfortsättningen. Iifinansierasbörsamheten

fondernaförhuvudmannaskapförändratkonsekvenservilkaövervägas ett
genomföraolika sättmöjligheter attgällerdetleda till när statenskan

småföretag.utvecklingochetableringstimuleraför avåtgärder att
finansieringsverksamhet analyseras.utvecklingsfondemasSärskilt bör

ochrollframtidafonderasrörandeförslaglämnadärefterUtredaren bör
kapitalför-företagensmedelstoraochsmådegällerdetorganisation när

medsamordnasskallverksamhetenhurutredarenDärvid börsörjning. ange
riskkapitalverksamhet.statligannan

för-böravslutas,börfinansieringsverksamhetenfinnerutredaren attOm
lå-resterandeåterbetalningföroch formertidsplanrörande avslag lämnas

inyföretagarfondenochIndustri-tillöverförasförtillnemedel attstaten
199293:82.isägsvadmedenlighet prop.som

samord-harutvecklingsfondema attmöjlighetervilkabelysasbörVidare
privataochstatligaandramedverksamheten organ.na

förslagandraochaspekterandrabelysaoförhindrad geUtredaren är att
utvecklingsfondema.genomgångenföranleds avavsom

gjortsharområdeterfarenheterdeuppmärksamma sombörUtredaren
internationellt.

kommittéersamtligatilli direktivensägsvadskall beaktaUtredaren som
inriktning dir.utredningsförslagensangåendeutredaresärskildaoch

regio-beaktande1988:43dir. samtEG-aspekter av1984:5, beaktande av
deockså beaktaskallUtredaren1992:50.dir.nalpolitiska konsekvenser

för-sinakonsekvensernajämställdhetspolitiska avmiljöpolitiska deresp.
slag.

augusti 1993.ldenarbetesittredovisa senastbörUtredaren
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Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringen be-att
myndigar chefen för Näringsdepartementet

tillkalla utredare omfattadatt kommittéförordningen 1976: 1.19en av- -
med uppdrag över regionalade utvecldingsfondemasatt ställning ochse
roll stödorgan för små och medelstorastatens företag,som

besluta parlamentariskatt referensgmpp, sekreterareom ochen experter,
biträde utredaren.annat

Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt
kostnaderna skall belasta tolfte huvudtitelnsatt anslag Närings-B och

teknikutvecklingsverket: utredningar information,och anslagsposten Till4.
regeringens förfogande.

Beslut

Regeringen sigansluter till föredragandens överväganden bifalleroch hans
hemstållan.

Näringsdepartementet

REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL
Stockholm 1993
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Bedrivande fmansieringsverksamhetav

Lag ñnansbolagom
Lag kreditmarknadsbolagom

Konkurrensfrågor och handlingsoffentlighet

Konkurrensfrågor

Regler statlig upphandlingom

Avvecklingen Utvecklingsfondernaav

Översiktlig beräkning av
avvecklingskostnader m m

Awecklingskostnader
Dotterbolag
Finansiella konsekvenser för staten

Principskiss vid bildande Denav nya
organisationen

12.1 êssociationsformer
12.2 Overförande tillgångar och skulderav

13 skattefrågor

13.1 Transaktionsskatter
13.2 Skatter utlöses till följd bolagiseringensom av
13.3 Den organisationens långsiktiga beskattningssituationnya
13.4 Kapitalfondens framtida skattesituation

Bilaga

Balansräkningar för kapitalbolaget Den koncernensamt nya
1992-12-31



ÖHRLINGS REVEKO 177

Uppdrag

i uppdragerhållitUtvecklingsfondskommitténÖhrlings attharReveko av
punkter.nedanståendeavseendeförslagoch lämnabelysa

särskiltAvUtvecklingsfondema.associationsform förLämplig1 ny
denbeaktandemedstiftelseformenfå belyst är nyaintresse avatt

aktiebolags-ochregeringskanslietinomberedsfstiftelselagen som n
ochstabilmedgemåste delsassociationsformenformen. Den ennya

exempelvisstyrningvissfördelsverksamhet,varaktig utrymmege
Vidaretjänster.uppköpfrämstoffentliga statens, avorgans,genom

utgångs-medbeaktasinflytandekommunernasaspekter rörbör som
full-bldär sägsoch vadkommunallagenfrån den apunkt omnya

inflytande.mäktiges

skalllånemedlenför detassociationsformLämplig2 organ som
till.överföras

fonder-fråganblbeaktas,börövergängsaspekter3 Frågor rör omasom
andrainbetalningar till samtfrågan statenstiftelsekapital, omnas

vikt.kanhäraspekter vara avsom

formernaställning ochekonomiskadeFrågor rör4 organensnyasom
möjligt belysas.börprivatiseringsprocessenför om

aktiebolag.iverksamhetvissbedriverochellerfonderVissa äger5
börfondernaprivatiseringvidbetydelseframtidaroll ochDeras aven

belysas.

Utvecklings-översyni uppdrag göraUtvecklingsfondkommittén har att aven
medel-ochför mindrestödorganställning och rollfondemas statenssom

företag.stora

Westin.och OlleGehlinHåkancivilekonomernautförtsharUppdraget av

Åsa Wilsson,avsnitten harskatterättsligarespektiveassociations-deI
RevekosOhrlingsfrånDavidssonAnn-CharlotteFöretagsJuridik samt

medverkat.skatteavdelning
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Uppdragets genomförande

Uppdragets genomförande har skett dels studier befintligt skrift-genom av
ligt underlag, dels diskussioner med Anders Hörnlund, sekreterare i Utveck-
lingsfondskommittén Göran Ekström,samt NUTEK. Ordföranden i Utveck-
lingsfondemas vd-råd har även lämnat visst underlag.

Vi har för detta uppdrag haft tillgång till följande underlag:

Preliminär Utvecklingsfondernarapport version 2 innehållande:-

PM anslagsstrukturen och näringspolitiskaang prioriteringar för 1993.
Uppgifter produktionsstatistikenom samlat för Utvecklingsfondema.
Uppgifter riksdagens inbetalningsbeslut frånom Utvecklingsfondema
till staten.
Normalavtalet mellan och respektivestaten landsting angående driften

Utvecklingsfondav normalstadgarna.samt

Beslutslista avseende statliga medel NUTEK 1992- och 1993.genom

Sammanställning över äskanden och budgets.-

Sammanställning över Utvecklingsfondernas avtal och bindningar- med
bindningstid över år.1

Visst riksdagstryck.-

Vi har baserat på detta underlag genomfört analyser redovisat varasamt
slutsatser och förslag i enlighet med den i avsnitt l redovisade uppdrags-
beskrivningen.

Vi har för detta uppdrags utförande genomfört någon särskild granskning
det erhållna materialetav förutsattutan det riktigt.äratt
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UtvecklingsfondernabeskrivningKort av

huvudmänochFöretagsform3.1

Företagareförening-1978julitillkom lUtvecklingsfonderna den attgenom
iutvecklingsfondersjälvständigafinns 24stiftelser.till Detombildadesarna

teknikut-Närings- ochvarje län. Huvudmän äriSverige, staten, genomen
Göteborgochlandsting. Malmölrespektiveochvecklingsverket NUTEK

huvudmännen.lokaladekommunernaär

Finansieringskällor3.2

vilka ifråntillförts medelursprungligenutvecklingsfond har staten,Varje
lånefonds-harlånefond. Härutöverstatligårsredovisning benämnsfondemas

låne-statligauppgick de1992-12-31landstingen.tillförts från Permedel
låne-Landstingensmedel.likvida55 %2.578till Mkr, häravfonderna var

1991, hardecemberbörjan iår, medfemUnderuppgick till 41 Mkr.fond
lånefonds-1.600 Mkrtotaltåterbetalaförbundit sigfondernadock att av

återbetalats.286 Mkr1991-1992 harUndertillmedlen staten.

verk-löpandeför stiftelsensmedelårligen tillskjutaskallHuvudmännen
andralandsting ochtillförspeciella projektdrivandetsamhet. stat,För av
Utveck-finansieras ävenVerksamhetenprojektmedel.särskildadessutom av

tillför 1992uppgick intäkternaTotaltkonsultintäkter.lingsfondernas egna
låneverksamheten.exklusiveför verksamheten542 Mkr

Verksamhet3.3

och delsmellan huvudmännenavtaldelsverksamhet reglerasStiftelsemas av
december31upphör denavtalNuvarandestiftelses stadgar.respektiveav

för samhälletsstiftelsen organframgår ärbl1994. stadgarnaAv ettatta
småfrämst ochutvecklingetablering ochfrämjaåtgärder i syfte att av

företag.medelstora

ochåtgärderverksamhetenmedoch avtalstadgarUtöver styrsstaten genom
delvisförfattningarfinnsLikasåfrån styrmedelstilldelning NUTEK. som

låneverksamheten.

rådgivning,konsultinsatser,främst medUtvecklingsfonderna arbetar nyeta-
Målet stärkaföretag.medelstora äri små ochfinansiering attblering och

förprincip derasviktiglönsamhet. Enkonkurrenskraft ochoch utveckla
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verksamhet inteär konkurrera befintligtmed serviceutbud,att utgörautan
komplement till detta.ett

Vissa stiftelsema äger dotterbolag. Dotterbolagens verksamhet beskrivs iav
avsnitt 11.

Verksamheten kan indelas i fyra huvudgrupper:

Finansiering

Separata medel avskilda för utlåning till mindre och medelstora företag finns
för varje fond. Tanken är Utvecklingsfonderna skall komplettera ban-att
kernas basfinansiering riskvilligtmed kapital. Från 1978 till och medstarten
1992 har Utvecklingsfondema lånat drygt 6,5 miljarder kronor till före-ut

Den sammanlagda utlåningentagen. omfattar rörelsekapital till befintliga
och nystartade företag från 1984 även k utvecklingskapital, vinst-samt s
andelslån och ñnansieringsformer.andra Generellt kan risk-sägas att
exponeringen hög.är

Som nämnts skall icke oväsentliga lånefondsmedel återbetalas tillovan
För vissa fonder kan dettastaten. medföra den ursprungliga lånefondenatt

kommer halveras, vilket medför ñnansieringsverksamhetenatt kommeratt
reduceras betydligt.att

Utvecklingsfondemas ñnansieringsformer enl förordningenär, statligom
finansiering regional utvecklingsfond SFS 1987:894:genom

l lån
2 garanti för lån lânegaranti
3 garanti för bankgaranti och
4 utvecklingskapital och
5 nyföretagarlån.

Summan utestående kapitalskulder de varje fond garanterade lånenav av
och fondens förpliktelser på grund garantier för bankgarantier får enl § 4av
uppgå till högst 25 fondens kapital enligt fastställdaprocent eget senastav
och revisorerna godkända balansräkning. l januariDen 1993 hadeav
stiftelsema utestående lån 1.664sammanlagt Mkr till 5.196 företagom
320 tkrföretag i genomsnitt vilka finansierats Nyutlåningenstaten.av
under 1992 542 Mkr till 1.315 företag 412 tkrföretag i genomsnitt.var
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formermed andrainbördes ochkombinerasFinansieringsformer kan av
finansieringen,ifår inte deltaUtvecklingsfonderna dockfinansiering.statlig

glesbygds-förordningenenligti anspråk stödändamålför tas omsammaom
stöd.

få tillfreds-bedöms kunnahar ellerföretagFinansiering får endast somavse
påfinansiering kan skeimedverkafår inteFondenställande lönsamhet. som

villkor.marknadsmässiganormalakreditmarknaden underden allmänna

ellerbeviljat beloppuppgiftinnehållafinansiering skallBeslut omom
finansieringen ochförenade medvillkoromfattning, de ärgarantins som

för utbetalning.ordningen

bestämsefter räntesatslån betalasvillkorligt skall räntaPå lån och somen
i varjeförutsättningarnaochräntelägetbeaktande det allmännamed av

Återbetalningstiden behövsvadinte längreskall änsärskilt fall. somvara
syftet med lånet.hänsyn tillmed

förutsättningar.vissabetalning undertill omedelbarlån kanEtt sägas upp

Konsultinsatser

rådgivning ochkontinuerligingårverksamhetUtvecklingsfondernasI upp-
bistå videxempelvisbestårKonsultverksamheteni företag.följning attav
administra-bistå medmarknadsinriktade,företagennyetableringar, göra mer

produktutveckling,åtgärder,exportfrämjandetillrådgivning, hjälpa medtiv
insatserna. Sam-uppföljningmarknadsplanerföretagsanalyser och samt av

kostnadsfriochi allmänindelasmanfattningsvis konsultverksamhetenkan
arvode.rådgivning konsultationeroch mot

Projektstyrd verksamhet

projektanslås till specifikaeller andraProjektmedel huvudmännenkan av
områden. Somspecificeradeiför målstyming allmäntinomeller ramen

företagsutveckling ochstrategiskprojektspecifika kan nämnasexempel
produktutveckling.
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Utbildning

Utvecklingsfonderna utvecklar och genomför utbildningar vilka är särskilt
anpassade för småföretag. Som exempel utbildningsprogram kan nämnas
fondemas Starta eget-utbildningar. Stiftelsema initierar och driver även
nätverksgrupper för företagare. Utbildningsinsatser kan tillhandahållas såväl

avgifter gratis.mot som

3.4 Redovisningsprinciper och skattestatus

En stiftelse är enligt gällande rätt bokföringsskyldig enligt bokföringslagen
den bedriver näringsverksamhet.om

Bokföringslagens bestämmelser bokföring, bokslut är därförom m m
tillämpliga för Utvecldingsfonderna. För fonderna standard förgemensam
intern redovisningextern saknas dock.resp

Utvecklingsfonderna är befriade från skattskyldighet för all inkomstannan
inkomstän näringsverksamhet hänförbar till innehavav fastighet. Kon-av

sultverksamheten är 1991 mervärdeskattepliktig0 medanm utbildnings-
verksamheten och ñnansieringsverksamheten skattefri.är
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framtida strukturorganisationensDen nya

4.1 Struktur

förbeskrivna struktur DenUtvecklingsfondkommittén angivit nedanhar nya
verksamhet.organisationens framtida

framtida strukturorganisationensFigur Den nya

Staten
AMS

Statendirekt mindirekteller .Ägarehuvudman NUTEK
Näringslivet

100%
Industritörbundet 0 mh-wHandelskammaretörblrridet Kapimfond kEmmeSvenskIndustritörening

RiksorganisationFöretagarnas A
AmExportrådet yi

Ägarehuvudman Centraltorgan
organisationenDennya

Anslag
Länsstyrelser Lokalupphandlinm

bolagOmanRegionala

centralti medföreslås organiseras koncernorganisationenDen ettennya
Industri-indirekt viadirekt ellerverksamheten. Staten, tstyr exorgan som

alternativtnäringslivet kommer äganyföretagarefonden ochoch att vara
förhuvudman det centrala organet.

bolagorgan.finnas regionalaUnder centrala kommer detdet attorganet
moderbolagetorganet.helägdaDessa är av

koncentrerad till frågorvid det centrala ärVerksamheten organet gemen-av
verksamheten kommerpolicyfrågor. egentligakaraktär och Den attsam

bolagenorganen.vid regionalabedrivas de

avkast-inga normalaägarehuvudmänStatennäringslivet ställer som
däremotkräverutdelningskrav det centrala Denings- eller organet.
ägartill-ytterligaresjälvñnansierad såledesochverksamheten är attatt

finansieras via anslagförutsättsexpansionskott inte krävs. Eventuell
via självñnansiering.eller
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Via förhandling mellan det centrala och NUTEK fastställsorganet
policy för verksamheten i de regionala enheterna.m m

Staten preciserar via anslagsprocess krav på omfattning, inriktningen
och kvalité på upphandlade tjänster hos de regionala enheterna.

4. Staten ställer krav Kapitalfonden kapitalet realt skall bibehållas.att

Kapitalfonden träffar avtal med det centrala för Denorganet nya
organisationen kreditberedning, uppföljning lämnade krediterom av

Olika ekonomiskaetc. relationer kan tänkas. Kapitalfonden kan låna ut
till Den organisationenpengar ränta motsvarande inflationen.nya mot

Ett alternativ ärannat Den organisationenatt erhåller resultat-nya en
baserad management fee.

För fördelningen risker och iresultat ñnansieringsverksamhetenav
mellan Kapitalfonden och Den organisationens koncern kan olikanya
modeller Den organisationens koncern kan bära allt frånnya
hela till inget riskerna och resultatet för fmansieringsverksamheten.av

Det centrala aktivt de regionalaorganet styr enheterna bl atta genom
tillsätta styrelse.

NUTEK fördelar anslagen till Den organisationens regionalanya
enheter. NUTEK kan överflytta anslagsñnansierade uppdrag från en

Den organisationens regionala enhet tillav nya annan.

Den angivna strukturen har följande karakteristiska drag.

Agare huvudmän

Ägar-huvudmannasituationen förutsätts långsiktigt stabil.- vara

Ingen handel förutsätts ske med ägarandelar i Den organisationen.- nya

Ägamahuvudmännen ställer inga normala ekonomiska avkastnings--
och utdelningskrav på den framtida Nya organisationen.

Ägarnahuvudmännen erhåller i denna egenskap ingen utdelning eller-
värdetillväxt sittav engagemang.
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organisationenDen nya

rådgiv-risknivå vadrelativt lågkommer haKoncernen att avseren-
fram-finansieringsverksamheten ärmedRiskernaningsverksamheten.

utformas.Kapitalfondenavtalet medförknippade med hurför allt

interntberoendeblir heltkapitalförsörjningenframtidaDen gene-av-
medel.rerade

förKonsekvenser privatisering

bådavid deverksamheteninriktningenbeskrivnaDen organenavovan
privatiserings-för förvärvskäletvanligt förekommandemedför detatt av

Utvecklingsfonds-uppgift frånEnligtför handen.objekt vinst inte är- -
organisationernäringslivetsfrånintressekommittén finns dock attett av

för verksamheten.skälandra ägaransvarettta

Kapitalfonden4.2

ägarmässigtorganisationenfrån DenKapitalfonden kommer att nyavara en
indirekt ägadirekt ellerverksamhet. Staten kommerseparerad att ensam

för fonden.huvudmaneller vara

hållaskapitalet skallverksamhetenpå äravkastningskrav ställsDet attsom
lika medavkastningen skallsikt. innebäroförändrat Detrealt att vara

riskmed högverksamheterlån skall lämnasinflationen. Då de enavsersom
ersättningellerlåneräntanfallissemang betyder detför att somannan

innehållamåsteför inflation,kompensationerhåller,Kapitalfonden utöver
lågalånevillkor detKapitalfondensEffektenriskkompensation. aven

normalt avkast-ikomponentavkastningskravet den endastatliga är ettatt
exkluderas realräntan.ningskrav ärsom

intekapitalfondensuppnås delAvkastningskravet enklast större somav
företag ochnystartadeutlåningen tillmöjlig stimuleralånas En utväg attut.
inte lånaskapitalavkastningskravet.differentiera Förprojekt utatt somvore

skillnaden mellanochmarknadsmässigt avkastningskrav ställaskunde ett
avkastnings-till realainlevereras Detinflationen kundedetta och staten.

utlånade medel.dä enbart omfatta endastskullekravet

Kapitalfondensförkostnader hanteraorganisationensVad Den attnyaavser
från NUTEK.anslagtäckasfinansieringsverksamhet de ettavavses
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Då det förräntningskrav ställs på Kapitalfonden understigersom vad en
affärsmässigaktör skulle ställa på fonden lämpar det sig inte för priva-
tisering.

Relationema till Den organisationen kan reglerasnya avtal och kangenom
konstrueras enligt antal alternativ:ett

Kapitalfonden står för risken

Den organisationen administrerar utlåningennya enligt ett
managementavtal. Då ersättning för Den organisationensnya
utlåningskostnader erhålls via anslag och efter prestation, vad gäller
volym eller avkastning, finns inget klart ekonomiskt incitament att
låna kapital till företagen.ut De behöver inte de ekonomiska konse-ta
kvenserna de lånar till låntagareav ut kommerom fullgöraattsom
sina förpliktelser.

På längre sikt finansieringsverksamhetensär volym avhängig avkast-
ningen då medel inte skall tillföras Kapitalfonden.nya Den nya
organisationen får härigenom incitament lånaett kapitalet tillatt såut
riskfria projekt möjligt. utlåningEn med kreditförlustersom stora
skulle nämligen på sikt urholka basen för fmansieringsverksamheten.

Den organisationen står för riskennya

Den organisationen administrerar lånennya och för bedöm-ansvarar
ningen låntagarnas kreditvärdighet. Detta alternativav innebär att
risken i låneengagemanget överförs från Kapitalfonden till Den nya
organisationen. Kapitalfonden kommer alltid stå skadeslöstatt och
erhålla förräntning på sitt kapitalen inflationen.motsvarar Densom
enda risk Kapitalfonden står är Densom organisationenatt nya
hamnar obestånd inteoch kan fullgöra sina skyldigheter.

Överförandet risken från Kapitalfonden till Denav organisationennya
kan ske Den organisationenatt lånargenom kapitalet frånnya Kapital-
fonden för i sin låna tillatt tur det aktuella företaget.ut Ett alternativ
är kapitalet lånasatt direkt från Kapitalfondenut till det aktuella före-

riskentaget, överförs frånatt Kapitalfonden tillmen Den nya orga-
nisationen i enlighet med ett managementavtal.

Ett avtal där risken för förluster i lånedelen hamnar hos Den nya
organisationen torde innebära restriktiv lånegivning iänen detmer
tidigare alternativet. Det kan finnas risk kapitalet kvarstannaratt ien
Kapitalfonden och förräntas bankränta.mot
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Vidare innebär detta alternativ avkastningen i organisa-Denatt nya
tionen varierakan högst bakgrund låneverksam-avsevärt hurmot av
heten utfaller. falldet kapitaletI organisationensDenpasserar nya
balansräkningar innebär det omfattningdessas ökar högst avsevärtatt
vilket också påverkar avkastningsmål jämförbarhet.och

Kombination alternativenav ovan-

Dessa alternativ kan uppfattas två ytterligheter. finns fleraDetsom
andra fördelasätt risken. dock viktigt avkastningenDet äratt att
fördelas i proportion till riskfördelningen Kapitalfondenmellan och

organisationen.Den Vidare kan administrationsersåttningennya
konstrueras enligt olika alternativ, frånallt fast avgift till ären en som
relaterad till lånets storlek.

Enligt uppgift från Utvecklingsfondkommittén alternativet väljasavses
där Kapitalfonden står för risken utlåningen. härtillmed Skäletensam

primärtär delning kreditrisken bedöms medföra med Denatt atten av
organisationen undvika utlåning till företag projekteller mednya nya

hög risk.

tidigareSom det dock intenämnts är säkert den valda avtalsmo-att
dellen medför de avsedda effekterna. organisationenDen tordenya
lättast tillfredsställa Kapitalfondens avkastningskrav och säkra grunden
för den finansieringsverksamheten utlåning till projektegna genom

lågmed risk.

4.3 Den organisationens framtida verksamhetnya

organisationenDen i framtiden två huvudsakligaha verksamhets-nya avses
områden.

Finansiering små företag.och medelstoraav-

På främstuppdrag små företag rådgivningoch medelstorastatenav ge-
inom specificerade områden inkl kreditförmedling.

4.3.1 Finansiering

Olika alternativ vad hantering låneverksamheten beskrivits iharavser av
avsnitt 4.2.
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4.3.2 Rådgivning

Konsultverksamheten kommer huvudsakligen ha finansiär.att staten som
Anslagen kommer lämnas statliga myndigheter främst NUTEK.att av
Vidare kommer regionala i form länsstyrelser, landsting och kom-organ av

lägga konsultuppdrag. Anslagen kommer lämnas årsvis.att ut attmuner
Uppfyller inte utvecklingsfond kvalitetskravNUTEKs kan anslaget nästaen
år överföras till part.annan

Företagens upphandling konsultuppdrag skall i huvudsak hänvisasegen av
till privata konsultföretag. betyderDet uppdrag varit finan-att ettom som
sierat samhället i form NUTEK avslutas företag vill fort-t ettav av ex men

och själv ståsätta för kostnaderna skall uppdraget övergå från Den nya
organisationen till privat konsultföretag. skallFöretagen dock betalaett en
mindre avgift vid utnyttjade organisationens tjänsterDen Startatav nya ex
Eget-utbildning.

4.4 Avkastningskrav

4.4.1 Avkastning justerat kapitaleget

Avkastningskravet är normalt föruttryck förväntadeägarnas avkastningett
på det tillskjutna ägarkapitalet. fastställaFör avkastningskrav utgåratt ett

frånnormalt nivån riskfriaden placeringens avkastning.man

lämpligt måttEtt riskfri placerings avkastning den kär realräntanen s
efterränta skatt rensad från inflation. Realräntan har under det åretsenaste

varit hög. Vi långsiktig 3 6 %realränta realistisk.ärattanser en om -

ytterligareEn komponent i förräntningskravet den riskkompensationär som
krävs grund osäkerheten i bedömningen företagets framtid. Risk-av av
kompensationen består i sig två delar, generell kompen-av en som avser en
sation för riskkapital det speciella företagets risksitua-samt en som avser
tion. Den generella riskpremien för börsen brukar oftast beräknas skill-som
naden mellan den genomsnittliga avkastningen för börsaktier värdestegring
och direktavkastning jämfört förmed riskfria placeringar.räntan Normalt
brukar den riskpremiengenerella ligga omkring 5 %. individuellaFöranses
företag kan riskpremien variera från 2 % uppåt.och
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risk-från generellariskpremie avviker normalt denföretags specifikaOlika
i denspecifikapremien. avvikelse beror antalDenna parametrarett

antalsådanaomvärld företaget verkar Exempel ärparametrar pro-som
konkurrenssituation, risk förmarknadsposition, produkters mognad,dukter,

tekniklyft m m.

avkastningskravvid fastställandespecifik risk bör beaktasEn typ avsomav
beroendeKonsultföretag heltför tjänsteföretag personalberoendet. ärär av

till riskenviktigt hänsynpersonal. Därför detha kompetent är att taatt en
i konsultbranschen harföretaget. företagför denna personal lämnar Fleraatt

idelägande bolaget.minimera risk erbjudit nyckelpersonerför dennaatt

realt avkastningskrav.riskpremie kSumman realränta och utgör ett sav
erhålles det realanominella avkastningskravMotsvarande summan avsom

ärliga inflationen. Inflationen haravkastningskravet och förväntadeden
förda politikenårtiondet varieratunder det högst avsevärt. Densenaste nu

inflationsantag-långsiktigtprioriterar låg inflationstakt. Vi bedömer etten
3 6 % rimligt.ande somom -

företagkapital efter skatt förinnebär avkastningskrav påDet ettegetatt ett
riskfria nominellauppgår till minimum ll %, vid nuvarande räntanden om

9 %.

utlåning4.4.2 Riskkomnensation vid

låneverksamhetenorganisationens vad ärverksamhetDen extremtnya avser
i tidig utvecklings-riskfylld då finansiera projekt och förslagde att enavser

fas särskiltdär osäkerheten är stor.

genomsnitt uppgått tillårliga förlusterna åren 1987--1992 har iunderDe
amorteringslånen.12 % utestående lån avseendeav

inflationsnivåförlustnivå kreditförluster ochdennaBaserat att antagenen
erfordras avkastning enligt nedanstående5 % tabell:enom

Amorteringslán 4 7 år1 år år

%Riskkompensation % 66,5 % 144,713,6
Inflationskompensation % %x5,0 % x2l,6 x40,7

Summa %% % 244,319,3 102,6

Utlåning inklusive riskkompensationmuliplicerat med utlåning inklusive infla-
tionskompensation 1,136 1,05 1,193.t ex x
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Beräkningarna baseras fondens utlåningskapacitet utnyttjas tillattovan
fullo.

Vad royaltylånen bedömdes 277 Mkr avkastningavser generera per
1992-12-31. Om lånen årsha 7 löptid lånenskulle avdrag förantas utan
förluster och amorteringar uppgå till 572 Mkr avkastningskrav ochutan
675,3 Mkr med 5 % avkastning.

påBaserat dessa antaganden erfordras avkastning enligt nedanståendeen
tabell:

Royaltylån l år 7 år

Riskkompensation 20,0 % 258,7 %
Inflationskompensation x5,0 % %x40,7

Summa 26,0 % 404,8 %

Hänsyn till rörelserisken har tagits vid val kapitalstruktur se avsnitt 4.5.av

4.5 Kapitalstruktur

Normalt brukar svenska koncerner, uppbyggda med moderbolag och
rörelsedrivande dotterbolag, eftersträva dotterbolagen kapital-att ge en
struktur är normal för den bransch de arbetar Styrningen sker oftasom
med hjälp nyckeltal fokuserade avkastningen på eller sysselsattav eget
kapital vissoch minimisoliditet.

tjänsteföretagFör oftastanvänds andra styrmått debiteringsgrad,tsom ex
vinstmarginal och omsättning förädlingsvärdeeller anställd eller intäkts-per
person.

materiella tillgångarnaDe iär bundna konsultföretags balans-ett rentsom
räkning traditionelltär små. betyderDet den risk finns i den finan-att som
siella strukturen vid ränteförändringar låg.är Vi kan vid jämförelset ex en
med SCB-statistik företagavseende bedriver uppdragsverksamhetsom
konstatera Soliditeten för denna låg,är drygt 15%. börsno-att Förgrupp
terade tjänste- dataföretagoch soliditetenär högre. harDen de årensenaste
legat drygt 30 %.
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iOmsättningen den organisationen kommer dels via anslagattnya genereras
från dels via frånNUTEK uppdrag länsstyrelser och kommuner. riskDen

kan knytas till finansieradverksamheten via anslagenNUTEK är attsom
in, riskendras medan knuten till finansieradverksamheten länsstyrelserav

och kommuner dessa har ojämn utläggningär uppdrag. Viatt en av anser
denna bakgrund Soliditeten förbör högre snittet företagän medmot att vara

Viuppdragsverksamhet. vill också riskernapeka kan öka till följdatt av
den konkurrensutsättning torde bli följd EES-avtalet se avsnittsom en av
9.

Vid beaktande initialaden soliditeten för organisationenDen börav nya
också hänsyn till initiala kostnader verksamheten påbörjas.närtas

Som slutsats vi den inititala Soliditetenresonemanget atten av ovan anser
bör uppgå till 30 %.

4.6 Utdelningskrav

utdelningskapacitetDen företag har normalt avkastningenutgörsettsom av
det justerade kapitalet förmed avdrag de vinstmedel förkrävsegna som
företaget skall i finansiellväxa balans. restriktionUtöver denna skallatt

hänsyn till i vilkenäven mån har likvidamoderbolaget medel i tillräckligtas
omfattning för utdelningen. innebärDet tillväxt ibolag haratt etten som
det totala kapitalet måste vinstmedel efter skatt måste kvar-motsvaras attav
hållas i sådan proportion justeradedet kapitalet uppfyller ställt kravatt egna
på andel kapital.eget

Vid antagande bolag i finansiell balans har tillväxt likaett medatt ettav en
inflation 5 % och avkastning %, innebär15 detantagen atten om av upp-

nådd avkastning %15 5 % tillväxt i företagetutgörs 10och % utdel-ärav
ningsbart till ägaren.

Utdelningsnivåerna för börsbolag har under det året sjunkithar tillsenaste
drygt 2 % justerat kapital. Under slutet 1980-talet låg nivåernaegetav av

5 %.4runt -

Som framgår förutsättningarna inteskall dock någon utdelning lämnasav av
Kapitalfonden eller Den organisationen.av nya
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4.7 Profomia resultat- och balansräkningar

bilagaI l redovisas sammanställning över resultat och ställning för de 24en
Utvecklingsfondema 1992. Tillgångar och skulder översiktligthar fördelats
mellan

lçapitalfond-
Ovrig verksamhet-
Landsting-

Principerna för fördelningen i bilagaanges

Baserad på nämnda sammanställning verksamhetens framtida inriktningsamt
har översiktlig bedömning gjorts utvecklingsfondkoncemens ställningen av
och resultat.

4.7.1 Den organisationennya

Intäkterna 1992 för all verksamhet, förutom låneverksamheten, uppgick till
cirka 542 Mkr. Resultaträkningen i framgårsammandrag nedanståendeav
sammanställning.

Resultaträkning proforma 1992 Mkr

Anslag 403
Konsultintäkter 55
Övriga intäkter 45
Ränteintäkter, likvida medel Q
Summa intäkter 542

Personalkostnader 247
Lokalkostnader 30
Främmande tjänster 126
Övriga kostnader l18
Summa kostnader 521

Årets resultat 21

Den inriktningen verksamheten innebär intäkterna kommerattnya av att
minska. Driftanslagen för landstingkommuner och konsultintäkter till-om

cirka 185 Mkr bortfaller eller minskar.sammans

Statens anslag kommer enligt förutsättningarde ha Utveck-angettssom av
lingsfondkommittén uppgå till cirka 140 Mkr.att
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Intäkter och kostnader behöver analyseras inför omstruk-noggrannare
tureringen. Vi redovisar två räkneexempel för illustrera effekterna tvåatt av
olika nivåer verksamhetens omfattning. I Högaltemativet viantar att
intäkterna minskar till cirka 400 Mkr driftanslaget från landstingl-attgenom
kommuner bortfaller samtidigt intäkterna från företag minskar något.som
Nivån Övrigapå intäkter oförändradär även verksamhetens inriktningom
ändras. LågalternativetI verksamhetens ändrade inriktningantar att
medför dessa intäkter minskar väsentligt.att

Prgforma resultaträkning 1993 Mkr

Låg Hög

§tatligt uppdragsanslag 140 140
Ovriga intäkter m ä

250 400

Personalkostnader 95 180
Lokalkostnader 15 25
främmande tjänster 75 120
Ovriga kostnader 55 65
Moderbolagskostnader 5 5
Summa kostnader 245 395

Resultat 5 5

Vad kostnader har vi antagit i båda alternativen tillkommer kost-attavser
Övrigaförnader policyfunktionen kallat moderbolag cirka 5 Mkr.om

kostnader minska proportionellt minskningen intäkter.antas mot av
tjänsterFrämmande ligga drygt 25 % nivånöver vid proportionellantas en

neddragning. Skälet härtill är Den organisationen i Ökad utsträckningatt nya
skall handla tjänster från lokala tjänsteföretag. Lokalkostnademaupp antas
minska mindre än personalkostnader förhållandevis antalatt ett stortgenom
lokala enheter bibehålls. Personalkostnaderna därmed Lägalter-motsvarar
nativet, drygt 13 nuvarande kostnader ioch Högaltemativet nästanav
34.
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Alternativa associationsformer

5.1 Aktiebolag

Aktiebolag den heltär dominerande associationsformen inom svenskt
näringsliv.

Grundläggande för aktiebolags verksamhet bolagsordningen.ett är Denna
kan aktiebolagets stadgar eller den grundläggande överenskommel-ses som

mellan aktieägarna viktigastede reglerna för bolagets verksamhet,sen om
bland verksamhetsföremålet.annat

De regler gäller för aktiebolag återfinns i aktiebolagslagen ABL.som

Aktiebolagsverksamhet syftar till inte föreskrivs i bolagsord-annatom-
ningen vinster till aktieägarna.att Vinsterna kommer aktieägarnagenerera-
tillgodo utdelning och värdeökning på aktierna.genom

aktiebolagI delägarna inteett personligen för bolagets förpliktelser.svarar

Aktierna i aktiebolag kan bärare olika rättigheter,ett A- och B-tvara av ex
aktier eller och preferensaktier. bolagsordningenstam l kan också föreskri-

aktieägare eller skallatt berättigad lösa aktie övergårvas attannan vara som
till Aktieägarnaägare. kan aktieägaravtal, sinsemellan avtalany ettgenom

hårdare inskränkningar aktieöverlåtelser vadän möjligtärom av attsom
reglera i bolagsordningen. Inskränkningen reglerar till vilken krets över-
låtelse skall ske och till vilket pris i vilka situationer aktier måstesamt Över-
låtas.

Nedan några för aktiebolagsformen karakteristiska drag.anges

Stängd associationsform.-

Goda förutsättningar för andrahandsmarknad aktierna kan överlåtas.- -

Utdelning vinst möjlig.av-

Ger förutsättningarbra för aktivt ägarinflytande.-

Underlättar anskaffande riskkapital.av-

Vanligtvis förknippat med krav vinstmaximering.-

I särklass vanligaste associationsformen för affärsverksamhet.-
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Väl beprövat regelverk.-

Möjlighet till röstdifferentiering.-

möjligheter till insyn.Goda-

5.2 Stiftelse

5.2.1 bestämmelser stiftelserNuvarande om

stiftelse. lagenlegal definition begreppet AvSvensk saknarrätt av
förframgår dock det1929: 116 tillsyn stiftelser illsynslagenTöver attom

förmögenhetsdisposi-bildandet stiftelse förordnande ochkrävs ett enav en
stiftelsebildarensviljeförklaring fråntion. skall innehållaFörordnandet en

bestående och självständigsida för visst ändamål varaktigtskapaatt en
självågande.förmögenhet själv tillskjuter. Stiftelse kanhan sägas varasom

juridiskafysiskaStiftelsen eller flera ellerkännetecknas att personerav en
varaktigt ändamål. Enligtförmögenhet till ochviss bestämtavsätter etten

utomståendestiftelse inte någonstiftelserättsliga principerallmänna har en
stiftel-själv. Föreskrifterna rörandestiftelsenFörmögenhetenägare. ägs av

lagstift-Någon samladförvaltning återfinns ofta i stiftelses stadgar.sens en
emellertidpågårning stiftelser finns inte. justitiedepartementetInom ettom

arbete utarbeta särskild stiftelselag.med att en

istiftelsens ändamål fullgörshuvuduppgift tillStyrelsen har att attsom se
stiftelsens tillkomst.enlighet stiftaren förordnat vidmed vad

tillgångar vidöverskjutandeStadgarna för Utvecklingsfonderna attanger
landstingen. Giltighetenstiftelsens tillskiftas ochupphörande skall staten av

viss framtidasådan ifrågasättas då inte kopplad tillklausul kan den ären
för ändring.tidpunkt grundernahändelse eller och heller klart anger

fallstiftelser. avhänderStaten har bildat del vilka kallas I dessaen organ,
främja Stiftelsens ändamål till-sig möjligtegendom detgörstaten attsom

hålls såfälligt, varefter stiftelsen årliga bidrag vid liv länge detta ärgenom
statligaNågon finansieringenönskvärt. skillnad mellanstörre t myn-av ex

föreligga idigheter stiftelser torde inteoch statliga benämnsorgan som
tillverksamhetsformer sker med hänsyndessa fall. Valet mellan bådadessa

beskri-särskilda förhållanden fall. Myndighetsstiftelsemade i varje enskilt
Stiftelsensubjekt,glidande skala mellan ekonomiskt självbärande tver exen

Småföretagarfonden, statliga anslag.till stiftelser helt beroendeär avsom
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Statliga stiftelser inteär underkastade regler myndigheter isamma som a
fråga förvaltningslagens regler, diarieföring, arkivering sist,ochom men
kanske inte minst, statliga lönebestämmelser.

ytterligareEtt karaktärsdrag hos statliga stiftelser oftaär de äratt tempo-
drära, verksamheten förutsätts kunna efterupphöra minst 4-5 årsv s en

period. Den karaktärentemporära måste framgå stadgar eller förmögen-av
hetsdisposition för rättsligt giltig.att vara

Nedan några för stiftelseformen karaktäristiska drag.anges

Stiftelsen juridiskär självägande organisation.en person -

Inga förutsättningar för andrahandsmarknad inga ägare.- -

Vissa förutsättningar för aktivt inflytande från stiftama. Dessa kan t ex-
styrelse.utse

Mindre goda förutsättningar för anskaffande kapital.av-

Kan konstrueras flexibelt sätt.ett-

Dåligt utvecklat regelverk.-

Kan skattemässigt fördelaktig Organisationsform.vara en-

iKan princip inte avvecklas, sätt än tillgångarnaannat attgenom-
förbrukas i enlighet med ändamålsbestâmningen eller attgenom
verksamheten vid bildandet temporär.anges vara

5.2.2 stiftelselagstiftningNy

lagrâdsremissI i januari 1993 föreslås stiftelselag. Lagförslaget inne-en en
håller omfattande civilrättslig reglering stiftelseinstitutet bestäm-en samtav
melser tillsyn.om

det följandeI beskrivs de lagförslag särskildär betydelse för utveck-som av
lingsfonder.
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Förvaltning

för-förvaltningenförtvå formerskiljer mellanföreslagna lagen egenDen -
för förvalt-huvudsakligaförvaltning. Det ansvaretanknutenvaltning och

stiftel-bildarfysiskaförvaltning devidliggerningen sompersoneregen
ellerjuridiskadenförvaltningvid anknutenstyrelse och personsens

förvaltare.Stiftelsensmyndighet ärstatliga som

Näringsverksamhet

skall hafortsättningen rätti attstiftelserLagförslaget-innebär ävenatt
näringsverksamhetbedriverstiftelsernäringsverksamhet. Allabedriva som

offentligskyldiga upprättabokföringsskyldiga,förslaget attenligtskall vara
revisor.kvalificeradhaskyldigaårsredovisning attsamt

Ändring föreskrifterav

innehållerstifelseförordnandeföreskrifter iändring dylfrågaI ettaveom
fbestämmelserdei huvudsakbestämmelserlagen motsvarar som nsom

1972:205.permutationslagenifinns

Tillsyn

tillsyn. Tillsynsmyn-stå understiftelseri princip allaskallEnligt förslaget
förvaltareeller dessstyrelsestiftelsensdäri det länlänsstyrelsendighet är

stiftelsertill ärdetillsynenförslaget koncentrerasEnligtsitthar säte. som
ârsredovisningsskyldiga.ochbokförings-

Registrering

årsredovisnings-ochbokförings-stiftelse ärlagförslaget skallEnligt somen
denRegistreringsmyndighet ärstiftelseregister.iregistreradskyldig ettvara

stiftelsen.tillsynen överlänsstyrelse utövarsom

Avveckling

Stiftelse kan upphöra genom

medel förbrukats,tillgängligastiftelsenslikvidation attgenom-

permutation,-

stiftelser.förflutet för temporäraviss tid-
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Skydd för borgenärer

stiftelseEn näringsverksamhetutövar skall träda i likvidation värdetsom om
stiftelsens tillgångar lägreär än stiftelsens skulder.av summan av

Om likvidationsskyldigheten inte iakttas, blir i första hand stiftelsens
styrelseledamöter eller förvaltare solidariskt ansvariga för stiftelsens upp-
kommande förpliktelser.

Koncern

Om stiftelse så mångaäger aktier eller andelar i svensk eller utländsken en
juridisk den har hälftenänatt förrösterna samtliga aktierperson mer av
eller andelar, stiftelsenär moderstiftelse och den andra juridiska personen
dotterföretag.

Om stiftelse i fall på grund aktie- eller andelsinnehavannat elleren avtalav
har bestämmande inflytandeett juridisköver ochensam en person en

betydande andel i resultatet dess verksamhet, stiftelsenär moderstiftelseav
och den juridiska dotterföretag.personen

Moderstiftelse och dotterföretag tillsammansutgör koncern.en

5.3 Jämförelse mellan associationsformerna

Båda associationsformerna är tänkbara för Den organisationen ochnya
Kapitalfonden. förändringarDe i bestämmelserna för stiftelser föreslåssom
i den i avsnitt 5.2 beskrivna lagrådsremissen innebär inga formella problem

bibehålla stiftelseformen.att

5.3.1 Aktiebolag

Flera fördelarde följer aktiebolagsformen inte tillämpbarärav påsom av
Den organisationen.nya

Goda förutsättningar för andrahandsmarknad. Någon förändring i-
ägarstrukturen inte ske.avses

Vinstutdelning. Någon vinstutdelning till ägarna inte ske.avses-

Anskaffande riskkapital. Den organisationen förutsättsav nya- vara
självfinansierade. Frågan eventuellt behov ägartillskott börom av
regleras i konsortialavtal mellan ägarna.
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organisationensFör Den regionala finnsenheter incitament drivaattnya
verksamheten med vinst då resultatet kan bibehållas i fonden. Vinsten kan
användas olika expansionsätt i befintliga eller verksamhetert ex nya
eller resultatbaserade lånesystem.

viktiga fördelar återstårDe aktiebolagsformenmed bl möjligheter-ärsom a
till aktivt ägarinflytande tilloch resultatutjämning inom koncernen.na

5.3.2 Stiftelser

Stiftelseformens fördelar är:

flexibla konstruktionsmöjligheter och-

skattemässiga fördelar för skattebefriade stiftelser.-

flexiblaDe konstruktionsmöjligheterna fördel.är Denatt se som en nya
organisationen blir hybrid vinst- icke vinstdrivandeoch verksamhet.en av

Stiftelseformens nackdelar är:

inga förutsättningar för andrahandsmarknad,

förutsättningardåliga anskaffa kapital,att-

dåliga förutsättningar för aktivt inflytande,-

små möjligheter förändra verksamheten,att-

dåligt utvecklat regelverk.-

Flertalet nackdelarna framtidaär, med tanke den strukturen, inteav av
avgörande betydelse. Dåligt utvecklat regelverk avhjälps till delstor om
förslaget till stiftelselag antas.ny

De nackdelar kvarstår alltså dåligaär förutsättningar för aktivtettsom
inflytande och normalt inga möjligheter till resultatutjämning mellan stiftel-

de fall stiftelsernaI skattebefriade iär kan dock praktiken resultatut-ser.
jämning uppnås detta reglerats i stadgarna. ytterligare väsentligEnom
nackdel de mycket småär möjligheterna för stiftaren i framtidenatt
förändra eller aweckla verksamheten. Stiftaren avhänder sig i princip också
förmögenheten för statligaFör stiftelser efter riksdagsbeslut,kan,gott.
förmögenheten eventuellt återvinnas avsnitt 10.se
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Allmänna principer för beskattning associationsformernaav
aktiebolag respektive stiftelse

6.1 Inledning

Aktiebolag stiftelseroch juridiskaär juridiskaFör finnspersoner. personer
endast inkomstslag inkomst näringsverksamhetett och all verksamhetav- -
utgör enda förvärvskälla. Beskattning i inkomstslaget näringsverksamheten
sker enligt bokföringsmässiga grunder och iakttagandemed god redo-av

ivisningssed.

Aktiebolag och stiftelser självständigaär skattesubjekt. Beskattning sker på
nettovinstbeskattning. Aktiebolag och stiftelser erlägger statlig inkomst-en

skatt och skattesatsen 30 %.är

6.2 Beskattning aktiebolagav

Aktiebolag är skattesubjekt och beskattas självt för sina inkomster.eget
Dessutom gäller i den mån inkomsterna tillutdelas aktieägarnaatt beskattas

aktieägarnaäven för den utdelade inkomsten, föreliggerdet k ekonomisks
dubbelbeskattning eventuellt kommer reglerna ändras då företagsskatte-att
utredningen för närvarande dessaöver regler. Vissa inskränkningarser
finns dock i dubbelbeskattningen det k annellavdraget.genom s

Aktiebolag kan göra avsättning till k skatteutjämningsreserv. Avsättningen s
kan antingengöras 30med % kapital till K-SURV eller medegetav en
15 % lönesumman till L-SURV. Genom avsättning tillskerav atten en
skatteutjämningsreserv blir den effektiva skattenivån i aktiebolag cirkaett
23 %.

Inom koncerner kan resultatet utjämnas koncernbidrag.genom

6.3 Beskattning stiftelserav

Även stiftelser är skattesubjekt och beskattas självt för sina inkomster.eget
Den nominella skattesatsen liksom förär aktiebolag 30 %.

Stiftelser tillgodoser kvalificerat allmännyttigt ändamål heltett är ellersom
delvis befriat från sin skyldighet betala skatt. Detta uppnåsatt attgenom en
sådan stiftelse, enligt bestämmelserna i 7 § lagen statlig inkomstskattom
SiL, frikalladär från skattskyldighet från inkomst vissa verksamheter.av
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Beroende graden skattefrihet kan skattebefriade stiftelsemade delasav av
i olika kategorier:tre

a Stiftelser enligt praxis befriade från skattskyldighet för allärsom
inkomst. Hit hänförs fonder eller stiftelser, bedriver sådant ex som
verksamhet åligger landsting, kommun 7 § 3stat,som m mom
SiL.

Stiftelserb befriade från skattskyldighet för all inkomst inkomstänannan
näringsverksamhet hänför sig till innehav fastighet. Deav som av

stiftelser, kan hänföras till kategori privilegieradedennasom av
stiftelser, uppräknade i k i SiL.är den katalogen 7 § 4 Lagens mom

uttömmande. Hit hänförs företagareföreningär bl erhållera som
statsbidrag regionaloch utvecklingsfond i förordningensom avses
1978:504 överförande vissa uppgifter från företagareföreningom av
till regional utvecklingsfond.

c Stiftelser befriade från skattskyldighet för all inkomst inkomstänannan
näringsverksamhet hänför sig till innehav fastighet tillellerav som av

rörelse 7 6 SiL.§ Hit hänförs kategori priviligierademom en av
stiftelser med kvalificerat allmännyttigt ändamål.ett

stiftelse kan inte någon avsättningEn till skatteutjämningsreserv.göra ken s
innebärDetta den effektiva skattenivän alltid blir 30 %.att

stiftelseEn kan också skattskyldig till förmögenhet. förAvgörandevara om
stiftelse skattskyldig förär förmögenhet skattskyldigden förär ären om

inkomstskatt. stiftelse hänförasEn kan till 37 § och 4 SiL behö-som mom
aldrig förmögenhetsskattbetala bedrivermedan rörelse ellerver en som

omfattas 67 § SiL förmögenhetsskatt.kan betalaav mom

Utvecklingsfonderna hänförs idag till de privilegierade stiftelser som upp-
räknas i den k katalogen i 7 § 4 SiL härigenomoch skattebefriadeärs mom
för all verksamhet från fastighetsinkomster.utom

6.4 Koncernbidrag

Reglerna koncernbidrag skattemässigt betingadeär och har till-rentom
kommit i syfte möjliggöra för företag inom koncern uppnå vissatt atten en
inkomstutjämning inom koncernen. avdrag för koncernbidragFör skallatt
erhållas krävs vissa förutsättningar skall uppfyllda 2 § 3 SiL.att vara mom
Bl skall moderföretaget svenskt aktiebolag, svensk ekonomisketta vara
förening, svensk sparbank eller ömsesidigtsvenskt skadeförsäkringsföretag
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fleraoch nio tiondelar aktierna i ellereller andelarnaäga än ettmer av
aktiebolag föreningar.svenska eller svenska ekonomiska

följer för koncernbidrag aldrig kan lämnaslagtexten avdrag medAv att
skatterättslig stiftelser i koncernförhållande.verkan mednär är ett

6.5 till ändringar iFörslag bolagsbeskattningen

offentliggjortsdepartementspromemoria 1993:28 iI dagarnaDsen som
förslag pronemorianredovisas till ändringar i företagsbeskattningen. I

föreslås bl följande förändringar för juridiska dödsbo:utoma personer

Skattesatsen från 30 till % samtidigt möjligheternasänks 25 attsom-
avsättning till SURV slopas.göra

periociserings-kompletterande för resultatutjämningEtt system- -
fonder- införs olkaför möjliggöra mellan beskatt-resultatetatt att
ningsår utjämnas investerings-i vinstsituationer föräven och att ge ei

periodiscringsfondstimulans. Utgångspunkten avsättning tillär att
med högst 30 % årsvinsten fonden måste upplösasgörs och attav

efter år. skattekredit fondavsâttnng medförDensenast sex som en
skall räntebeläggas.

1394.reglerna skall kunna ikraft januariDe träda den 1nya-

innebärredovisade förslaget företagsbeskattningentill ändringar iDet nu -
förslaget går igenom föreliggadet i fortsättningen inte komme attattom -

någon diskrepans i beskattningsunderlaget stiftelser och akiebolag. Detav
förslaget innebär inga förändringar möjligheternavad lämnaattnya avser

koncernbidrag.
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Bedrivande finansieringsverksamhetav

7.1 Lag finansbolagom

Finansbolagens verksamhet regleras i 1988:606lag ñnansbolag. Enligtom
nyssnämnda lag ñnansieringsverksamhet,med näringsverksamhetavses som
har till ändamål lämna eller ställa garanti för kredit, förmedla kredit tillatt
konsument organisationensDen verksamhet får falla inomm m. nya anses
lagens definition för ñnansieringsverksamhet.

Tillstånd krävs Finansinspektionen för driva finansiell verksamhet.attav
finansinspektionenFör skall tillstånd måste följandeatt villkorge a vara

uppfyllda:

ñnansieringsverksamheten skall drivas i aktiebolagsform-
aktiekapitalet måste minst fem miljoner kronorvara-
ändring bolagsordningen skall finansinspektionen.prövasav av-

Finansbolagens kapitaltäckning regleras särskilt i lagen. Finansbolagen står
tillsynunder finansinspektionen. Finansinspektionen får förordnaav en

revisor.

7.1.1 Undantag från lagens tillämpning

7.1.1.1 Stiftelser

Om finansiell verksamheten drivs myndighet, stiftelse eller organisationav
behövs enligt lagen fmansbolag inte tillstånd inhämtas. Departements-om
chefen har i 198788: 149 26 utvecklat skälen till detta och blprop. s a
anfört följande:

Lagen liksombör hittills omfatta sådanendast verksamhet sker inomsom
för näringsverksamhet drivsoch i företagets form. företagMedramen som

bör i detta sammanhang aktiebolag, ekonomisk förening, handelsbolagavses
och enskild näringsidkare. Det skall således fråga yrkesmässigtvara om en
bedriven fmansieringsverksamhet utmärks självständighet, visssom av
regelbundenhet och varaktighet i vinstsyfteregel och drivssamt av som
inom företagsformer.nämnda finansieringsverksamhetDen bedrivssom av

kommun, landsting, stiftelser organisationer,tex staten, och offentliga
institutioner, fonder liknandeoch såledesbör inte omfattas bestämmel-av

i föreslagnaden lagen. Detta stämmer överens med hur lagen idagserna
tillämpas.
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7.1.1.2 Särskild tillsyn

Ytterligare undantag finns då finansbolaglagen inte tillämplig och detärom
företag lyderär när under lagstiftning särskild tillsyn. gällerDettaannan om

företag driver verksamhet tillsynsregleratredan områdeett tsom ex
Ävenbanker, försäkringsbolag, värdepappersinstitut fl. verksamhetm som

i lagen 1949:722 pantlänerörelse och enligt denna lag ståravses om som
under tillsyn länsstyrelsen frånundantas lagens tillämpningsområde.av

Utvecklingsfondernas verksamhet finansieringsverksamhet enligtutgör lagen
finansbolag och härigenom fallaborde inom lagens Verksamhetenom ram.

sker emellertid dels i stiftelseform, fondernadels lyder lagstift-under annan
ning. Utvecklingsfondernas verksamhet regleras i förordningen statligom
finansiering regional utvecklingsfond 1987:894.SFS Enligt dennagenom
förordning industriverkutövar NUTEK tillsyn Utvecklings-överstatens
fondernas verksamhet.

7.1.1.3 Slutsats

Följande slutsats kan dras:

finansiellaOm den verksamheten drivs i stiftelseform intebehövs-
tillstånd inhämtas finansinpektionen ñnansbolagoch lagen blirav om
inte tillämplig.

finansiellaOm den drivs iverksamheten aktiebolagsform blir lagen om-
ñnansbolag tillämplig.

Om verksamheten regleras särskilt i lag och det i föreskrivslagtexten-
verksamheten skall stå särskild tillsynunder krävs inte något till-att

stånd från finansinspektionen fmansbolagoch lagen blir inte hellerom
tillämplig.

Enligt förslaget organisationens framtidaDen struktur skall statenom nya
bilda kapitalorgan. Kapitalorganet finansierasskall med frånmedelett

regionalaDe utvecklingsorganen skall förmedla lånen från kapital-staten.
till små och medelstora företag. samband måsteI med dettaorganet en ny

lagstiftning stiftas där låneverksamheten kommer regleras. lagtextenIatt
kan det införas den blivande verksamheten i kapitalorganet och deatt
regionala ståskall särskild tillsyn,under förslagsvis NUTEKorganen som
idag tillsynen fonderna.utövar införsöver Om detta i blirlagen verksam-
heten reglerad särskild tillsyn inte någonoch det spelar rollgenom om
verksamheten drivs i stiftelseform eller aktiebolagsform. Verksamheten -
kommer inte omfattas lagen finansbolag. I samband EES-att med attav om
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överföras till ñnansinspek-kraft tillsynsansvaret behövaavtalet träder i kan
tionen, avsnitt 7.2.se

7.2 kreditmarknadsbolagLag om

prop.199293:89regeringensi 1992 antagitRiksdagen har december om
kreditinstitut med anledninglagstiftning förändrad banker och andra av

betingade EG-reglerändringarna deEES-avtalet, Flera är av omavm m.
EFTA-ländemakreditinstitut omfattas mellan EG ochavtalet omsom av

propositionen ingårsamarbetsområdet EES.Europeiska ekonomiska l
föreslagnaockså förslag kreditmarknadsbolag.till helt lag Denomen ny

1963:76 kreditaktiebolag och lagenlagenlagen kommer ersättaatt om
1988:606 ñnansbolag.om

regeringeni kraft den dagkreditmarknadsbolag kommer trädaLagen attom
skall denpropositionen avsikten ikraftträdandet skebestämmer. Enligt är att

blirdag EES-avtalet gällande.

ñnansieringsverksamhet medkreditmarknadsbolag definierasI lagen om
kredit, garanti förnäringsverksamhet till ändamål lämna ställahar attsom

Kapitalfonden får enligt dennakredit, förmedla kredit till konsumenter m m.
inom förfallerdefinition driva fmansieringsverksamhet ramensomanses

drivatillämpning organisationen endast kanlagens medan Den ansesnya
garanti.ställerñnansieringsverksamhet själva lånar medel eller Ide utom

kredit till näringsidkarefall fattar kredit förmedlarde de beslut ellerom
torde de inte driva ñnansieringsverksamhet.anses

Enligt definition kreditmarknadsbolag, svensktlagens med ettettmenas
finansieringsverksamhet.aktiebolag fått tillstånd drivahar attsom

Finansinspek-Finansieringsverksamhet får efter tillstånddrivasendast av
för tillstånd skall medgivas:tionen. Följande villkor uppfylldabör attvara

fmansieringsverksamheten drivas i aktiebolagsform,skall-
den planerade verksamheten skall sund,anses-

påbörjas uppgå till minstbundet kapital skall då verksamheteneget-
fem miljoner 9 SEK,en motsvararecu ecu ca
eller tillgångarna uppgår till hundranettovärdet högst ettom av-
miljoner kronor, får Finansinspektionen medge lägre bundet eget
kapital, miljondock lägst motsvarande ecu,en
bolagsordningen skall godkännas.-
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Ändringar Kredit-Finansinspektionen.bolagsordningen skall prövas avav
i stårsärskilt lagen. underkapitaltäckning regleras Demarknadsbolagens
ñnansieringsverksamhetdrivaFinansinspektionen. Tillståndettillsyn attav
revisor.Finansinspektionen får förordnaåterkallas.kan en

efter medgivandekoncembidragkreditmarknadsbolag får endastEtt avge
Finansinspektionen.

från tillämpning7.2.1 undantag lagens

drivs statlig eller kommunalTillstånd inte verksamhetenkrävs om av
kreditmarknadsbolag inte undantagmyndighet, däremot lagengör ommen

stiftelser.för ñnansieringsverksamhet drivssom av

står under tillsyninte ñnansieringsverksamhetenTillstånd behövs avom
enligtFinansinspektionen lag.annan

på kapitalisering ochkreditmarknadsbolag kravlagen och dessFör att om
bedömstillämplig kapitalorganet bör, detvillkor inte skall bliandra om

kapitalorganetlämpligt, införas särskild finansieringenlag där genomen
stå tillsynskall underregleras och särskilt verksamhetendär det stadgas att

Finansinspektionen.av
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Konkurrensfrågor handlingsoffentlighetoch

Konkurrensfrägor8.1

organisationen och kapitalorganet kommerVerksamheten vid Den attnya
konkurrenslagstiftningen.lyda under

jämfört andra företagKapitalorganet konkurrensfördelar medkommer haatt
bedriver inte ställa mark-fmansieringsverksamhet att staten avsessom p g a

fortsättningsvisnadsmässiga avkastningskrav. dock inte hellerOrganet anses
kreditmarknadenfå medverka i finansiering ske den allmännakansom

villkor.under normala marknadsmässiga

övrigafall i konkurrens meddet organisationen skall verkaI Den nya
övergångsperiod.näringslivet, så sannolikt ske först efterkommer att en

ikraftträdande juli 1993konkurrenslagen 1993:30; den lDen SFSnya
innehåller konkurrensbegränsade samarbete mellanbl regler förbjudera som

ekonomiskfysiska bedriver verksamhet elleroch juridiska avpersoner som
enligt undantag.kommersiell Konkurrensverket kan lagen medgenatur.

såvälInrättandet vid kapitalorganet Denverksamheterna som nyaav
organisationen måste konkurrensregler.ske med beaktande gällandeav

8.2 Handlingsoffentlighet kommunala företaghos

Nuvarande ordning

landsting3 16 framgår kommuner ochkommunallagen kap. § KLAv att
får aktiebolag,lämna vården kommunal angelägenhet tillöver ettav

förening stiftelse. Dockhandelsbolag, ekonomiskideell eller att ange-en
lägenhet innefattar myndighetsutövning detkan överlämnas attutansom
finns för särskild ordningstöd detta i lag. heller kan angelägenhet där
föreskrivits överlämnas.

framgår innan landsting lämnarKL 17 § kommun eller överAV ettatt en
vården kommunal angelägenhet till aktiebolag där kommunen ellerettav en
landstinget kommunala företag ellerbestämmer helägda närensam

förkommunen eller landstinget bildar stiftelse kommunalensam en en
fullmäktigeangelägenhet skall

fastställa ändamåletdet kommunala med verksamheten,
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styrelseledamöter och minst revisor,utse en

beslutitill fullmäktige får sig innan sådanaatt verksamhetenyttrase
principiellär beskaffenhet eller viktstörre fattas,som av annars av

samt

4. besluta allmänheten har rätt del handlingaratt hos detatt taom av
kommunala företaget enligt de grunder gäller för allmännasom
handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

18 §I stadgas innan vården kommunal angelägenhetatt lämnas överav en
till bolag eller förening där kommunen landstingetett eller bestämmeren
tillsammans med någon skall fullmäktige till juridiskadenattannan, se

blir bunden de villkor i 17 § i omfattningpersonen ärav som avses en som
rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens och omstän-art
digheterna i övrigt. Detsamma gäller, kommunen eller landstinget till-om

någonmed bildar stiftelse för kommunalsammans annan en en
angelägenhet.

Lokaldemokratikommitténs förslag

Mot bakgrund kommunallagens reglering handlingsoffentlighetatt hosav av
kommunala företag inte innehålla någon egentlig möjlighetansetts över-att
klaga kommunalt företags beslutett lämnavägra handling haratt ut etten
förslag till reglering utarbetats lokaldemokratikommittén. Förslaget med-av
för ändringar, förutom i sekretesslagen, i kommunallagenäven och arkiv-
lagen.

Förslaget bygger på de kommunala företag omfattasatt densom av
lagreglerade klagorätten helt inordnas i tryckfrihetsförordningens och
sekretesslagens regelsystem. Företagens handlingar skulle därigenom
behandlas allmänna handlingar och företaget i avseende dessasom
jämställas med myndigheter. företagsEtt beslut lämnavägraatt ut en
handling skulle då kunna överklagas efter regler gäller församma som
myndigheter.
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landsting äneller ägerkommunaktiebolag däromfattas är: merFöretag som
% röstetalet,90ändessaoch där% aktierna90 representerar avmerav

inflytande,bestämmandelandsting harellerkommunföretag där ettandra
enskildamed störreFöretagbeslutsorgan.majoritet i högstavarmed avses

fakultativanuvarandeomfattasinflytandeenskiltellerägarandelar större av
förslaget.enligtkommunallagenihandlingsoffentligheten

Slutsats

i Utveck-styrelseledamötersamtligalandstingenkanDet utserattnoteras
lagregleradeomfattas denskullesålundavarför dessalingsfondema, av

Utveck-strukturdenordning gäller. Inuvarandeså längeklagorätten son1
inflytandeingetlandsting eller kommunerföreslår harlingsfondkommittén

tillämpliga.intereglerna ärvarför föreslagnade
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Regler statlig upphandlingom

Den organisationen uppdrag främst NUTEK, AMSstatennya avses av
myndigheter för och medelstora företag rådgivningatt storam ge

Ävenkonsultverksamhet. kommuner och landsting förväntas lägga ut
Ävenkonsultuppdrag på Den organisationen. avsikten konsult-är attnya om

uppdragen inte skall konkurrensutsättas kan detta skenu senare.

Regler statlig upphandling finns i upphandlingsförordningen 1986:366.om
Förordningen tillämpasskall vid statliga myndigheters upphandling blav a
tjänster, regeringen inte föreskriver Vid upphandling skallannat.om myn-
digheterna utnyttja de konkurrensmöjligheter finns, i övrigt iakttasom
affärsmässighet behandla anbud och anbudsgivare objektivt. Direkt-samt
upphandling, d beställning anbudsförfarande får enligt utfárdandeutansv
föreskrifter endast utnyttjas i vissa speciella fall, mindre belopp,t ex
brådska och synnerliga skäl.

månI den upphandlingen ske iakttagande nämndautansom avses av nyss
regler bör övervägas det nödvändigtär under övergångsperiodattom en
undantaga förordningens tillämpning i detta fall.

kanDet reglerna statlig upphandling kommernoteras att förändrasattom
när EES-avtalet iträder kraft. Det anslag NUTEK lämnar till Densom nya
organisationens regionala enheter omfattastorde de reglerna.av nya
Reglerna innebär bl förbud vissa företag och myndighetenatt atta gynna
måste upphandlingar.annonsera

kommerDe reglerna skärpa kraven organisationenDenattnya att nya
blir kostnadseffektiv.
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10 Avvecklingen Utvecklingsfondernaav

stiftarna intestiftelser, redovisats i avsnitt 5.2,princip gäller förI attsom
stiftelsernas ändamål tillbaka egendom. Föreller krävahar ändrarätt att

särskildaUtvecklingsfondema gäller regler.

frånUtvecklingsfonderna stiftelser undantagnaenligt stadgar ärär dess som
ändringframgår vidaretillsyn enligt Tillsynslagen. stadgarnaAv att av

Ändringlandstinget.fastställs regeringen ochdesamma beslutgenom av
enligt huvud-stiftelseförordnande kaneller upphävande bestämmelse iav

fram-1972:205.enligt reglerna i permutationslagen Däravregeln bara ske
pågår ändring bestämmelse endast kan skeoch upphävandeatt om,av

iakttagas ellerförhållanden, inte längre kangrund ändrade bestämmelsenav
avsikter medblivit stridande utfárdarens elleruppenbart onyttig eller mot

försärskilt skäl handen.är

giltigemellertid stiftarna i stiftelseförordnandet medKlart torde attvara
verkan kan föreskriva ändring skall kunna ske änsättannatatt genom

gjortspermutation enligt så föreskriften har beroendedock endast omovan,
inträffar inte rådaviss händelse kunnat över.attav som man

Utvecklingsfondema tillse ändringåligga styrelserna förDet torde att att
pågällande rättsreglerocheller upphävande fonderna sker i enlighet medav

området.

medförttidigare enhetlig stiftelselag, vilket deSom saknas detnämnts atten
offentliga stiftelserna vid sidan klassiska stiftelsebegrepppet hardetom

offent-praxis. varit möjligt eftersom dekunnat utveckla harDettaen egen
liga allmännyttiga i sig.stiftelserna haft karaktärhar ansetts en annan

tillbaksSålunda enligt praxis stiftarna ha kunnathar accepterat attman
itillskjutits till stiftelsen. möjliggjorts detmedel, harDetta attsom genom

stiftelsens stiftelsen riks-stadgar förts in verksamheten i beroendeäratt av
riksdagen proposition fattar beslutdagsbeslut eller lag. Om grund av en

riktlinjer för stiftelsen stiftelsen skall byta verksamhets-ändrade eller attom
Stiftel-form, medföra kapitalbehovet i stiftelsen sjunkit.har det kunnat att

fattatstyrelse har därefter i enlighet riksdagens godkännandemedsens
beslut återbetala till stiftarna.medlenattom

inte beskriven praxis förenlig medDet har i domstolprövats ärom ovan
gällande för stiftelser.lagregler
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teknik för återbetalningEn skulle kunna hävda Utveck-annan att attvara
lingsfondema stiftelser,är vilkettemporära också i avtalet mellananges
stiftarna. dockDet är tveksamt vilken rättsverkan avtalet har gentemot
stiftelsen. stiftelsensI stadgar ioch förmögenhetsdispositionen framgår
nämligen inte klart stiftelsemas karaktär.temporära

stiftelselagEn kommer troligtvis införas. lagrådsremissenI stiftell-attny om
inte någon diskrepensgörs offentligamellan stiftelser och andraser

stiftelser.

Detta torde innebära Stiftelselagen blir tillämplig fullt på offentatt ävenut
liga stiftelser. Medel torde därför inte fortsättningsvis kunna återbetalas till
stiftarna under pågående veksamhet. Enligt förslag till stiftelselag skall orm-
stiftelsen upphör medlen förbrukas enligt ändamålet.-

Även fortsättningsvis kan dock stiftelser inrättastemporära stiftelsensdär
förmögenhet återbetalas till stiftarna verksamhetennär upphör.

Det bör avtalen mellan och landsting ioch vissa fallnoteras att staten
kommuner avseende Utvecklingsfonderna måste 31sägas densenastupp
december 1993 för upphöra 31den 1994.decemberatt

börDet övervägas i månvad avveckling Utvecklingsfondema, förutomav
beslut Stiftelsens styrelse, kan aktualisera fullmäktigebeslut i landstingav
och kommuner. iDetta synnerhet stadgarna och avtalet mellan statensom
och landstingkommuner föreskriver ändring stiftelsemas stadgar skalllatt av
beslutas såväl landstingkommuner.statenav som
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avvecklingskostnaderÖversiktlig beräkning mm11 av

Avvecklingskostnader11.1

tillhänförligafrämstUtvecklingsfondema ärförAvvecklingskostnadema
personal.avtalolika samt

strukturenframtidadenbeslutetfrånutgåttberäkningarna attvid omVi har
verksamhetnuvarandeavvecklingen1993 såhösten attunderfattas avkan

tillberäknatshar ettAvvecklingstiden199394.årsskiftetvidpåbörjaskan
januari1denverksamhetsinpåbörjaalltsåkanorganisationenår. Den nya

verksamhetsinfinansieraUtvecklingsfondemaförutsätts1994Under1995.
landstingochfrånfrämstanslag statdhittillsvarande sätt, genomsv

konsultuppdrag.olikasamt

på desiggrundaravtalföravvecklingskostnademaberäkningarVåra av
avtal ochutvecklingsfond överrespektiveupprättatssammanställning avsom

beräknatsharAvvecklingskostnademaår.löptid övermed ettbindningar en
sägasavtal kommerbefintliga att uppsamtligafrånutgångspunkt attmed

bind-såupphöraantagits snartdärvidharAvtalen1993.utgångenföre av
stiftelsemasvissaosannolikt attintetorde avDetningstiden löper ut. vara

Utvecklings-omstruktureringvidförlängas avavtal kommerbefintliga att en
vårvidbeaktatshuvudsak inteidockharverksamhet. Dettafondernas

avvecklingskostnadema.uppskattning av

itillavvecklingskostnademaviberäknarförutsättningarangivnaUnder
30 Mkr.storleksordningen

verkställandeförundantagmedanställda,samtligaantagitvidare attVi har
personalövertaliganställningsvillkor. Förutsatt attsedvanligahardirektörer,

1994,halvåretförstaundereller1993, senastutgångenföresägs avupp
till deutgåavgångsvederlagelleruppsägningslönernågradärför intetorde

anställda.

Utvecklings-frånerhållitviuppgifterdeenligthar,direktörerVerkställande
Undertvå år.ochmellananställningskontrakt ettvd-råd,fondernas

viberäknarsägsdirektörerverkställandesamtliga uppförutsättning att
storleksordningentill ipensionsavtalinklusiveavvecklingskostnadema

Mkr.15
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I samband med omstruktureringen Utvecklingsfondema finns risk attav
indirektaäven avvecklingskostnader uppstår. på dylikaExempel kostnader

bortfall konsultintäkterär och risk för kreditförlusterhögre till följdav av
uppsagd personal torde mindre motiverad utföra sina arbetsupp-att attvara

gifter tidigare.än Indirekta kostnader har medtagits i vår uppskattning av
avvecklingskostnadema.

avvecklingskostnadsberäkningenI ingår inte heller eventuella insatser i
form förtidspensioner, hjälp verksamhetstarta etc.av av egen

Avvecklingskostnaderna för Utvecklingsfondema uppgår alltså under
angivna förutsättningar till i storleksordningen 45 Mkr.

11.2 Dotterbolag

Utvecklingsfondema har antal dotterbolag, vilka framgår uppställ-ett av
ningen nedan.

Län Bolag Bokfört värde tkr

Stockholm Stockex AB 50
Uppsala Upplands Invest AB 50
GöteborgBohus Start Invest AB 33.000
Värmland Vermland 90Export-Vermex AB
Västmanland Nämndö Förvaltnings 4.970HB
Gävleborg Gavlex Trade AB 50

Strategikonsult i Gävle AB -ÖstersundJämtland Regib i AB -
Norrbotten Nordmek 200AB
Kronoberg
Kalmar
Gotland Företagsutvecklarna 900
Blekinge
Jönköping

Summa 39.310

Stockholms Regionexport-Stockex har bedrivit någonAB verksamhet
1991under 1992.och Bolaget kan denna bakgrund avvecklas.mot

Verksamheten vid Upplands iInvest AB har huvudsak varit vilande under
1992. Mot denna bakgrund kan bolaget avvecklas.
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BohuslänsochGöteborgs-tilldotterbolaghelägtAB ärStart Invest ett
formerolikaerbjudahuvudsakbestår i attVerksamhetenUtvecklingsfond.

begränsadendastinteVerksamheten ärnäringslivet.tillkapitalriskvilligtav
iKungsbacka kommuntilllän ävenBohusochi Göteborgs- utantill företag

Älvsborgs län.ikommunerFärgelandaochAle, LerumHallands länsamt

bolagetenligtdotterbolag äribedrivsverksamheten separattillOrsaken att
harbolagetdelsenligtutanför länet attverkar enbolagetdels ovan,att

fonden.placeringspolitik änfriare

dåKapitalfondenöverföras tillböri bolagetverksamhetenVi attanser
Finansiering.beståri huvudsakverksamheten av

verksamhet.någonbedrivit1992underharABVermland Export-Wermex
avvecklas.kanBolaget

iUtvecklingsfonden Väst-tilldotterbolagFörvaltnings HB ärNämndö ett
varifastighetfastighetsförvaltningbestårVerksamhetenmanland. enavav

ochskallorganisationen ägaHuruvida Denbedrivs.verksamhet nyaegen
ledningenöverlåtas till den attfortsättningen börifastighetförvalta nyaen

inom Denkandettadock tveksamt nyaärDet varaavgöra. ansesom
kompetensområde.organisationens

och kanverksamhetnågonbedrivit1992underharTradeGavlex AB
avvecklas.därför

ochverksamhetnågonbedrivit1992underhari Gävle ABStrategikonsult
därför avvecklas.kan

försäljnngÖstersunds uthyrning ochomfattarverksamhetRegib i av
därför1992 och kanundervilandevaritDotterbolaget harmässmaterial.

avvecklas.

därförkanverksamhet ochnågonbedrivit1992underNordmek harAB
awecldas.

andraochutbildningargenomförauppgifttillharFöretagsutvecklarna att
Bolagets ägsföretag.medelstoraför små ochinsatserkompetenshöjande av

JönköpingochBlekingeGotland,Kalmar,i Kronoberg,Utvecklingsfonderna
20 %med var.
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Verksamheten den karaktär bör bedrivassynes vara även inomav densom
organisationen. Därför bör den tillförasnya den organisationen ochnya

organiseras för ändamålet lämpligtett sätt. Detta kan denattvara
integreras i det Utvecklingsfondbolaget eller bedrivsnya självständigtsom
dotterbolag.

11.3 Finansiella konsekvenser för staten

Enligt de beräkningar vi har redovisat i bilaga 1 uppgårsom det egna
kapitalet i Utvecklingsfonderna 1992-12-31 efter eliminering låne-per av
verksamheten till cirka 190 Mkr. Baserat på detta kapital kan de finansiella
konsekvenserna för översiktligt beräknasstaten enligt följande.

Mkr

Eget kapital 1992-12-31: 190
Avgår: Avvecklingskostnader: j:
Återstod 145
Återbetalning till landsting 50 % Q
Återstod för staten 72
Avgâr: Nytt kapital 50 %eget ;l§
Omstruktureringsvinst 57
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organisationenDenbildandevidPrincipskiss nya12 av

avsnittiredovisatsharorganisationenför DenstrukturenframtidaDen nya
4.

är:strukturendenbildandetinförfrågeställningarna nyaprincipiella avDe

respek-Kapitalfondeniverksamhetenskallassociationsformeri vilka- ochbedrivaskoncernorganisationenstive Den nya

Utvecklingsfondernanuvarandefrån deöverförasinkråmetskallhur- struktureninom dentill enheterna nya

Associationsformer12.1

Kapitalfondenl2.1.l

aktiebolags-ärkapitalorganetföraktuellaärassociationsformertvåDe som
stiftelseformen.respektiveformen

stiftelseformenmedredovisatstidigarenackdelardeVi trots -somanser - framför allthärtill ärSkälenföredra.falli ärstiftelseformen detta attatt
skattefrihet semedförenamöjligStiftelseformen är attskattemässiga.

avkast-aktiebolagsformen. Detmedmöjligtpraktisktintevilket äravsnitt 6,
realtkapitaletverksamheten attställaningskrav staten avsessom -

aktiebolagsformidrivs attverksamhetenmedföroförändratbehålls om- infla-såvältäckamåsteutlåningsverksamhetenavkastningkapitalorganets av
Medinflationsvinstema.betalasmåste nuvar-skattdention somsom

måsteutlåningsverksamhetenavkastningdetinnebärande skattesatser att av
skattebelastning.drivsverksamheten utanjämfört med42 %medöka om

till%från 5höjsavkastningskravetinnebär det%5inflation attVid omen
%.7

organisationen12.12 Den nya

tillorganisationen, tinom Denstrukturförändringar exhantera nyaFör att
haväsentligttorde det attanslag,indragnaellerminskade varaföljd av

nödvändig förut-Eninom koncernen.resultatutjämningtillmöjligheter
aktiebolagsform.drivs iverksamhetenhärförsättning är att

centraladetärdenstrukturer. Itvå olikahärvidlag övervägt enaVi har
viaindirektägsbolagenregionalarörelsedrivandeoch destiftelseorganet en

aktiebolagskoncem.ärstrukturenandraholdingbolag. Den renenett
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Figur Skiss strukruralremarivöver

Staten Näringslivet Staten Näringslivet

L_T_Jl______l
Shbla AB

AB

Regionalabolag Regionalabolag

Båda alternativen är enligt vår mening möjliga använda.att

I stiftelsevarianten kan stiftelsen konstrueras för tillgodose kravenatt på attt
utdelning inte skall lämnas till och näringsliv.stat En fördel med detta är
också stiftelseformenatt blir garanti för Den organisationensen att nya
koncern blir Stiftelseformenautonom, säkerställer också det kapitalatt

och i vissstaten mån näringslivet avskiljer tjänar det avsedda syftet. Genorm
stiftelsenatt äger aktierna i moderbolaget i Den organisationen blirnya

reglerna beskrivits under aktiebolagsformensom tillämpliga inom den aktie:-
bolagsrättsliga koncernen. I den aktiebolagsvarianten får dessarena och
andra krav regleras konsortialavtal och bolagsordning.genom

Vi dock den aktiebolagsvariantenanser att rena är marginellt bättre. Skälem
härtill är att:

strukturen är enklare, nivå mindre,- en
verksamheten i hela koncernen kan finansieras via koncernbidrag- fråm
de rörelsedrivande regionala bolagen och

framtida förändringen verksamheten är lättare- åstadkomma.av att
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Överförande skulderochtillgångar12.2 av

driva Denlämpligastfår att nyavarför detredogjortsdetharTidigare anses
endastkommeranledning häravMedaktiebolagsform.iorganisationen

nedan.behandlasverksamhetsformdenna att

bolagiseringensjälvagällaböromstruktureringen attvidutgångspunktSom
lösning. Iskattemässigbraochmöjligtraktochenkeltsåske ge enska som

i någotochstämpelskatttransaktionsskatterendastfall uppkommerdetta
avgörande.fårskälenpraktiskavarför delagfartsstämpel varafall

gamladetillgä närskalldetalternativ till hurolikasigtänkakanMan
inkråm ochochverksamhetsinmedupphöraskallUtvecklingsfonderna

organisationen.till Denförasskall öververksamheten nyadelar av

särskiljas.inkråm kanöverföraprincipiella sättFöljande att

Apportemissiona
b Köp

Aktieägartillskottc
apportemissionochaktieâgartillskottköp,Kombinationd av

vidverksamhetenreglerarlandstingochmellanavtalEnligt de staten som
verksamhetsinmedupphörstiftelsenskallUtvecklingsfonderna om -- förhållandeihuvudmännenmellandelastillgångaröverskjutandestiftelsens

verksamheten.förtillskjutitvad detill

nuvarandedeinomverksamhetenavvecklingendelspåtankeMed att av
ochñnansieringsverksamhetdels annanviss tid,torde attfonderna ta

följandeviföreslårkontinuerligtfungeramästeverksamhetprioriterad
skulder.ochtillgångaröverförandeförmodell av

organisationen12.2.1 Den nya

bildasFörsti tvâ ettskebörbildas. Detta steg.koncernheltEn ny
köpanäringslivet kanvarefterbildaskanDetta statenmoderbolag. av

slutligenellertillsammansnäringslivetochalternativtsig,in statenav
regio-tioåtta tilli sinmoderbolagetbildarDärefter turstiftelse.enav

ellerochmedelkontantatillskjuterStiftarnadotterbolag.nal
aktie-formimedeltillskjutaocksåkanegendom. De avinapporterar

ägartillskott.
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Styrelse och vd utses.

I de konsortialavtal och bolagsordningar upprättas i sambandsom med
bildandet regleras frågan förbud överlåtelseom mot aktier ochav
hembudsföreskrifter. I bolagsordningen kan föreskrivas i bolagetatt
uppkommen vinst ska fördelas på sätt änannat utdelas till aktie-att
ägarna, understödjat viss konsult-ex eller finansieringsverksamhet.

Den ledningen styrelsernya utser och vd:ar för de regionala bolagen.

De regionala bolagens ledningar förbereder avtal förvärvom avinventarier, lokaler Rekryteringm personal påbörjasm. med sikteav
verksamhetenatt skall Överens-den l januaristarta 1995.

kommelser träffas med de nuvarande Utvecklingsfonderna hurom
övergångsproblem skall hanteras.

4. Den l januari 1995 påbörjas verksamheten.

5. Den avveckling de nuvarande Utvecklingsfondernaav påbörjatssom
under 1994 fullföljs under 1995. Finansiering sker med hjälp avfondemas kapital.egna

Eventuellt överskjutande kapital delas mellan landsting och istat
förhållande till vad de tillskjutit.

12.22 Andra alternativ bilda Denatt organisationennya

Ett alternativannat är de gamla Utvecklingsfondernaatt bildar aktiebolagett
och såapporterar mycket sina respektive verksamheterav och inkråm,

skall övertas Densom organisationensav koncern.nya Apporteringen kan
ske direkt till moderbolaget, sin bildar ochsom tur egendomenapporterar
till de åtta till tio regionala bolagen. I utbyte inkråmet får stiftelsemamot
aktier i moderbolaget. Aktierna kan sedan säljas till de blivande huvud-
männen.

Ett sätt kanannat respektiveatt utvecklingsfondvara eller i vissa fall två
eller flera bildar aktiebolag och egendom.apporterar När de gamla
fonderna har bildat aktiebolagen och egendomenapporterat kan de sälja
aktierna till holdingbolagett redan har bildats medsom alternativt staten
och näringslivet eller stiftelse ägare.en som
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säljas tillföriställetaktierna attalternativ kandetta attvariantEn vara
iverksamheternamedsambandi atttillskiftashuvudmännen, statende nya

möjligtendasttordealternativDettaupphöra. varaskallfondernagamlade
överskjutandeochomedelbartupphörfondrespektiveiverksamhetenom

huvudmännenellerhuvudmännen attfördelasstadgarenligt uttillgångar
förskott.iaktiernaerhållaskallöverens statenkomma attkan om

l2.2.3 Slutsats

tordeenklaste sättetdetvisarutgångspunkt attpraktiskjämförelseEn ut
moder-bildarorganisationen etttill Denblivande ägarnade nyaattvara
verksamhetdenochaktiebolagen attregionaladebildarsinibolag, tursom

Utvecklingsfondema.gamlafrån deköpsskall överinkråmoch tassom

lämpligt sätt.kapitaliserasbörbolagenregionaladeochModerbolaget

förränkraftiträderintegällerkreditmarknadsbolag, menEnligt lag somom
bundnakreditmarknadsbolagsskallgällande,blir ettEES-avtaletdagden

till-nettovärdetellermiljonerfemminst avuppgå tillkapital omecuegna
Finansinspektionenfårkronor,miljoneretthundratill högstuppgårgångarna

miljonlägstdockkapital,bundetlägrekan ha eget enbolagetmedge att
till-intekrävsnyssutnämnda lagEnligt9 SEK.i cirkastårEn ecuecu.

Finansinspektionentillsynunderstårñnansieringsverksamheten avstånd om
ilämpligtbedömsdetbör sam-tidigare nämntsSomlag.enligt omannan

Utvecklings-i denlagreglerasñnansieringsverksamheten nyamedband att
Finans-tillsynunderståskallverksamheten avreglerasfondema, även att

bliintekreditmarknadsbolag attlagenkommerHärigenominspektionen. om
bundetlägre egethakankoncernen etti denbolagentillämplig och nya

miljonkapital än ecu.en

Kapitalfonden12.2.4

kapitalfonden:bildandetvidvidtasbörFöljande avsteg

upprättas.Stadgarstiftelse.nybildarStaten en

stiftarna.vdStyrelse och utses av

ochhanteringorganisationenmed DenutarbetasRamavtal omnya
kreditgivningen.förersättning
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Den statliga lánefondens överförs den l januariengagemang 1995, via
från destaten, nuvarande Utvecklingsfonderna.

En särskild teknik kan därvid användas för undvika de svårigheteratt
kräva tillbakaatt förmögenheten tidigare har redovisats. Teknikensom

går på initialt tillskjutsut att endast mindre kapitalbelopp,ett medan
större delen kapitalet sätts på särskiltav kontoett disponerassom

stiftelsen.av

Ett sätt åstadkommaannat att sak inrättaär stiftelsesamma att meden
begränsad livslängd, dock lägst 4-5 år.
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skattefrågor13

fleraochcentraltiverksamhetUtvecklingsfondernas ettbolagiseringEn av
aktualiseras. Grovtskattefrågorflertalmedföraktiebolagregionala att ett

aktualiserasdirektskattertransaktionsskatter,in idelasdessa somkansett
koncernen.denskatteplanering förlångsiktigbolagiseringen nyasamtav

Transaktionsskatter13.1

aktierStämxlskatt13.1.1

videlleraktiebolagbildandevidbetalasskall%2Stämpelskatt avom
beroendesigskiljerBeskattningsunderlagetaktiekapitalet.ökning av

väljs.teknikvilken som

aktie-nominelladetendaststämpelskattutgårbolagbildandeVid av
reservfondläggakanbildandetvid sommedförkapitalet. uppDetta att man

stämpelskatt.medinte beläggs

vadstämpelskattutgårbetalningkontantnyemission medvanligVid en
överkurs.eventuellpåaktien, d ävenförinbetalats v ssom

medbetalatsdelvis apport-ellerheltaktiersamtligaapportemission därVid
i dettabelopp. Avennominellaaktiernasstämpelskattenutgåregendom

stämpelskatt.utlöserintereservfondtillförasbolagfall kan somett en

stämpelskattebeläggsaktieägartillskottkapitalbolagTillförs egetett genom
mottagandei dethamnaraktieägartillskottkapitaltillförsel. Ettinte denna

kapital.frittibolaget eget

kapitalfrittellerreservfondframtiden egetfondemission ieventuellVid av
aktiekapitalet.nominelladetökningsådanstämpelskattutgår av

aktiveringsbar.inteavdragsgill och årinteStämpelskatten är

Lagfartsstämpell3.l.2

stämpelskatt.utgårfastigheteröverlåtelserformerflestaVid de avav
högsta3 % detförvärvare ärjuridisk är avSkattesatsen när avperson

taxeringsvårde.köpeskilling eller
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Saknas särskilt taxeringsvärde görs jämförelsen i stället med det värde sominskrivningsmyndigheten, med ledning intyg från sakkunnig ellerav annan
utredning bedömer egendomenatt hade vid kontraktstidpunkten.

Lagfartsstämpel är aktiveringsbar ingåroch i avskrivningsunderlag för
byggnad.

13. 1.3 Dispenser

Formellt finns möjlighetsett erhålla dispens frånatt skyldighet betalaatt
nämnda skatter.ovan

9:4I lag punktskatter och prisregleringsavgifterom kan regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer medgesom befrielse från skyldighet att
betala stämpelskatt aktier synnerliga skäl föreligger. 42om I § lag om
stämpelskatt vid inskrivningsmyndighet finns motsvarande dispensbestäm-
melse för lagfartsstämpel.

Dispenspraxis är mycket restriktiv. I praktiken är det regeringen som
beslutar i ärenden denna dignitet.av

13.2 Skatter utlöses till följd bolagiseringensom av

Aktuella skatter i detta sammanhang är fastighetsskatt, inkomstskatt och
mervärdeskatt vid överflyttning verksamhet.av

13 l Fastighetsskatt.

Staten iär princip befriad från fastighetsskatt.

Ett statligt bolag är skattskyldigt för fastighetsskatt avseende hyreshus,
småhus och vissa allmänna byggnader, såsom förvaltningsbyggnader, d v sfastigheter åsattaär taxeringsvärde.som

Fastighetsskatten för allmänna byggnader 2,5är % taxeringsvärdet. Dockav
är den särskild lag tillfälligt höjdgenom till 3,5 % vid 1993 års taxering.

J;
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egendomöverlåtelsevidInkomst13.22 av

Utveck-nuvarandeinkomstskatt. DestatligtillskattskyldiginteStaten är
inkomstförendastinkomstskattstatlig avskattskyldiga tilllingsfondema är
överföringVidfastighet.innehavsig tillhänförnäringsverksamhet avsom

Utveck-nuvarandefrån deverksamheternadelellerverksamheterna avav vissfinnasdetkanutvecklingsfondkoncernen entill denlingsfondema nya
tillinte skerdetfastighet,överföringviduttagsbeskattning omförrisk av

överlåtande organetdetuttagsbeskattning attMedmarknadsvärdet. menas
skillnadenvarvidmarknadsvärdet,tillfastighetenhaskall avyttratanses

inkomst. Dettaskattepliktigblirreavinsttaketmarknadsvärdet och enmellan
direktförsutvecklingsfond överrespektiveiverksamhetengäller oavsett om

koncernen.organisationenstill Denviaeller staten nya

någoninteutlöserdeneller delverksamhetenöverföringenSjälva avav
verksamheten.stiftelser övertaralternativtbolagför detinkomstskatt som

Mervärdeskatt13.2.3

rörelsegren.ellerrörelsehelöverlåtelsevidutgår inte avMervärdeskatt av

beskattningssituationlångsiktigaorganisationensDen13.3 nya

beskatt-koncernenspåverka denkommeromständigheter att nyaflertalEtt
medsambandipåverkagåromständigheterVissa attningssituation.
nedan.behandlaskommerviktigaste attinte. Deandrabolagiseringen,

SURV-underlag13.3.1

SURV-K-SURV.tillämpakoncernensannolikhet kommer attMed största
tillgångarbolagsvarjemellanskillnadenprincipdå i-underlaget utgörs av

skulder.och

ärdäraktiebolag ägareni svenskaaktierintedocktillgång räknasSom
fårintemoderbolagetinnebär attskattskyldighet. Dettafrånfrikallad a
bolagutländskaiAktierdotterbolag.svenskaaktierna ivärdetmedräkna av

anskaffningskostnaden.65 %tillfår tas avupp

svenskahelägdaolikamellanskattemässigtsigfördelarkapitalHur eget
dåochblir densammaändockdå helhetenbetydelsenågoninteharbolag

under-negativtmedbolagtillflyttas överkani bolagunderlagpositivt ett
lag.
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l3.3.2 Resulgtutje mning

Det viktigtär ha tillgång tillatt resultatutjämning i form koncembidragav
mellan de helägda koncembolagen.

För rätt till koncembidragatt skall föreligga fordras bl aktierna iatta
dotterbolag har varit helägda under hela beskattningsåret. Denna förut-
sättning inteär uppfylld moderbolaget i Den organisationenom nya
förvärvar dotterbolagen på årets första dag. För rätt till koncembidragatt
skall föreligga under det första verksamhetsåret bör därför aktierna över-
föras till moderbolaget vid utgången året innan den koncernen skallav nya
påbörja sin verksamhet eller dotterbolagenatt nybildas under det första
verksamhetsåret.

13.3.3 Maskiner ;gb inventarier

De maskiner och inventarier övertas kommer få skattemässigsom att en ny
avskrivningsplan utgår från det faktiska anskaffningsvärdetsom på inven-
taiierna.

13.3.4 Avskrivning byggnader

Avskrivningsunderlag för byggnad utgörs byggnadens taxeringsvärdeav
dividerat med hela taxeringsvärdet gånger vederlaget för hela fastigheten.
Saknas taxeringsvärde skall proportionering ske med tillämpning deav
regler gäller för fastställandesom taxeringsvärde.av

13.4 Kapitalfondens framtida skattesituation

Staten skall bli huvudman tillskjuta medel tillsamt skallett lånaorgan, som
medel tillsmåut och medelstora bolag. Detta kan drivas i stiftelse-organ

form eller alternativt aktiebolagsform se avsnitt 12.ovan

Om på den stiftelsennamnet lagstiftningsvis förs in inya den k katalogens
i 7 § 4 SiL kommer stiftelsen blimom skattebefriad frånatt all annan
inkomst sådanän hänför sig till innehav fastighet.som Eftersom stiftel-av

i detta fall endast skall ha kapitalsen kommer alla intäkter bli skattefria.att
Bedrivs verksamheten i aktiebolagsform uppkommer skattepliktiga intäkter
eftersom det föreligger avkastningskravett kapital.eget

m
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