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SAMMANFATTNING

erhållitLokaldemokratikommittén har regeringen i uppdrag attav se
tjänsteekportbestämmelsernaöver kommunal och undersökaom

biståndförutsättningarna kommunaltför till länder i behov av
humanitärt stöd.

fårF kommuner och landsting bedriva tjänsteexport underle-n som
åtverantörer svenska företag eller frånEfterstaten. dispens rege-

ringen kan kommun eller landsting påett tjänsterexporteraen

hand.egen

Kommunal tjänsteexport tvåförekommer i varianter, dels konsultin-

ksatser, systemexport. dels tjänsteproduktion för utländsk kund,s

k uppdragsverksamhet för påexportmarknaden. Exempel dets

sjukvård åtär utländska patienter.senare

Intresset bland kommuner och landsting frågorför internationella

påhar ökat sista tiden. De utökade påkontakterna kanaliseras

Vänortssamarbete,olika sätt. gränssamarbete, tjänsteexport,

bistånd inom för bestämmelserna kommunal katastrof-ramen om
hjälp och humanitärt bistånd är olika former för detta.

vårenUnder 1992 skickade Iokaldemokratikommittén ut enkät tillen
samtliga kommuner och landsting. några frågeställ-I denna ingick

ningar kommunal tjänsteexport bistånd.och humanitärt Dennaom

enkät har kompletterats intervjuer.med Intervjuerna har gjorts med
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på kommunali tjänsteex-varit engageradeolika sättpersoner som

port.

omfattning.litenhar ganskakommunala tjänsteexportenDen

jämteenda kommunerMalmö deGöteborg och ärStockholm, som

någorlunda bedrivit kommer-omfattningilandstingStockholms läns

kommunalakontinuerligt bedrivnaendaDensiell tjänsteexport. -
sjukvårdsproduktion utländskaförinom landetärtjänsteexporten

patienter.

på dispens förMånga kravet attlandsting attochkommuner anser

få hinder.på tjänsteexport utgör ettbedrivahandegen

kraft 1987 har nioträdde ikommunal tjänsteexportlagenSedan om

beviljats.samtliga harinkommit ochdispensansökningar om

mångahartjänsteexportbedrivitverksamhetKommunal som

åt och svenskakonsultfirmorgånger svenskadraghjälpkunnat ge
också skapakanhårdvaruleverantörer. Kommunal tjänsteexport en

på ökasikt kanproduktersvenskaSverige ochgoodwill för som

svenska kommuner exporterarländer ditiförsäljningsmöjligheterna

kunnande.sitt

försäljnings-omfattandedelsomfattning kräverstörreTjänsteexport enav
ordentlig kapa-harmarknadsföringsorganisation, dels attoch man

åta sig projekt.förpersonella attcitet i form resurserav
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efterfrågatExportföretagen har inte kommunal medverkan vid
hårdvaruexport någoni större omfattning.

Den kommunala tjänsteexporten någonutgör sällan konkurrens för

såprivata företag hållerlänge kommunen sig till sin kompetensenli-

verksamhet.ga

Svenska ocksåkommuner kan göra viktig insats vid uppbygg-en
Östeuropa.naden Detta sker dock frånmestadels med medelav

BITS Beredningen för internationellt Tekniskt-Ekonomiskt Samar-

bete och inte kommersiell tjänsteexport.genom

Många gånger har det visat sig fördelaktigt för kommunen att

uppträda konsult hand med direktavtalsom med denegen

utländske kunden även när samarbetar med ett exportföretag.man

Man inger förtroende förhållandeär självständig i tillmer om man
hårdvaruleverantören.

föreslåsDärför kommuneratt fåoch landsting skall bedriva tjäns-

påteexport hand. Tjänsteexporten skall bedrivas af-egen

färsmässigt och särredovisas i kommunens Någotbokföring. kon-

tinuerligt tillskott fårskattemedel inte ske.av

fårTjänsteexporten endast omfatta kompetensenlig kommunal

verksamhet. Investeringar för tjänsteexportverksamhet får inte

göras. Regeringen kan dock frånmedge undantag sistnämnda

bestämmelse.
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lokal ochfrågan näringslivsutvecklingföreslåsVidare att genomom

skall utredas.företagochmellan kommunersamverkanregional

katastrofhjälp ochockså internationellföreslås lagenattDet om

lands-ochkommunerbistånd möjlighet förmedutökashumanitärt

rådgivning, konsultverksamhet, ut-bistånd i formlämnating att av

nödsituationpå därtill ländersättannatkontantstöd ellerbildning,

bistånd myndig-svensk statligföremålråder föroch är genomsom
biståndetockså klarläggas attDet börBaltikum.ochPolenhet, t ex

utvecklingshjälp.kan avse

BAKGRUND1.

Utredningsarbetet1.1

direktivLokaldemokratikommitténs1.1

erhållit uppdragi attregeringenLokaldemokratikommittén har seav
förenklaochkommunal tjänsteexportbestämmelsernaöver om

10:sid och1992:12 9kommittédirektiven Dir.lreglerna. anges

framgårkommunal tjänsteexport1986:753lagenAv om
tillhandahållafår tjänsterlandstingochkommunerdet att

åt ellersvenska företagunderleverantörerför export som
får regeringensärskilda skäl,Om det finns2§.staten

tillhandahålls under andra förutsätt-tjänsternamedge att



5

villkor behövs för begränsa det kommunala riskta-attsom
gandet 3§.

Med framtida integrerat Europa i sikte finnsett det skäl att
överväga lättnader i de restriktioner finns för exportensom

kommunala tjänster.av

på områdetKommittén därförbör lagstiftningenöverse
och lämna de förslag till utökad kompetens enklareochen

påkallade.regler Kommitténkan bör analy-ävensom vara
förhållandetoch bedöma mellan kommunerna ochsera

det privata näringslivet vid tjänster.export av

också erhållitLokaldemokratikommittén har i uppdrag undersökaatt

biståndförutsättningarna för kommunalt till länder i behov av

humanitärt stöd och i detta sammanhang fästa särskild vikt vid hur

såreglerna skall utformas, de inteatt strider denmot nationella

utrikespolitiken biståndspoli-och ligger inom för regeringensramen

och biståndettik länderval. Det kommunala kan särskiltvara av
intresse för utvecklaatt samarbetet inom för vänortsförbin-ramen

delser.

1.1.2 Tillvägagá ngssätt

vårenUnder 1992 skickade lokaldemokratikommittén enkät tillut en

samtliga kommuner några frågeställ-och landsting. l ingickdenna

ningar kommunal bistånd.tjänsteexport och humanitärt Dennaom

harenkät kompletterats med intervjuer. Intervjuerna har gjorts med

på olika sätt varit engagerade i kommunal tjänsteex-personer som



port.

och intervjuernaiframkommit i enkätsvarensynpunkterViktiga som
från enkätsvaren harochintervjuernaSynpunkternedan.redovisas

i utredningen.övervägandenochslutsatserbakgrund tillbildat

utredning.tidigarelagstiftning ochNuvarande1.2

föregående utredning.Sammanfattning1.2.1 av

uppgiftutredning medtillsätta1982-06-24 attbeslötRegeringen en

medverkan iIandstingskommunernasochkommunernasbelysaatt

medmotiverades attDettaexportverksamhet.samordnad a

bidra medkunna attskullelandstingskommunerochkommuner ex-

försäljningen ettdelkommunala tjänster avportera en avsom

fullständigt system.

vissa anlägg-hur driftenerfarenhetochkunnandeEftersom avav

kommuner ochfinns hosadministrerasochorganiserasskallningar

ansågs kunna blikommunal tjänsteexport ettlandstingskommuner,

exportindustrin.delarstöd förviktigt av

denstatlig tjänsteexportbelyser samtSOU 1983:72Utredningen

Utredningenförekommit.dittillstjänsteexportkommunala som

på samhällstekniskinfrastruktur ochutbyggnadsärskilt attpekar av

kommunalt kunnande är särskilt in-däraktiviteter ettservice är



tressant utnyttja.att

l utredningen framförs ökadeatt insatser för planering, kontroll och

uppföljning de bilaterala insatserna tillsammans med inriktningav

effektiviseringmot underhålldrift och befintliga anläggningarav av
skulle kunna bredda marken för användning kommunalt kunnan-av
de.

Utredningen huvudmodellertre för kommunal medverkananger i

tjänsteexport. Man kallar dem tjänstledighetsmodellen, avtalsmodel-

len och huvudleverantörsmodellen.

Tjänstledighetsmodellen innebär kommunalanställd fåratt en-
tjänstledighet för tillfälligtatt anställd hos det exporterandevara

företaget. Tjänstemannens uppgift är delgeatt den utländske köpa-

sina kunskaper och erfarenheter i hårdvaraanslutningren till den

det exporterande företaget säljer.som

Avtalsmodellen innebär kommunenatt uppträder underleve-som-
tillrantör det exporterande företaget. Kommunen säljer sitt kunnan-

de till företaget och har inget avtaleget med kunden.

Huvudleverantörsmodellen innebär kommunenatt säljer sitt-
kunnande sinaeller tjänster direkt till den utländske köparen.

Denna modell innebär påkommunenatt tar sig självständigtett

dengentemot utländske köparen. Kostnaderansvar för marknads-

föring, ekonomiska och juridiska risker i samband med kontraktsan-
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pådå kommunen.fallermsvar m

viktigt för företagdet ärutredningen attanförövervägandensinal
tillgång referensanlägg-tillhamarknadsföring attinternationellmed

kommunaladetinomprodukterexportFörsystem.ochningar av
då rollviktigspelaupphandlingsområdet kommunerkan somen

företag.exporterandehjälp

mellansamverkansformernaframhålls utredningen attiVidare
Åtminstone tillmåste flexibla.kommunerlandstingoch varaföretag

ståmåste affärsriskerna.förföretagenattbörjan ansesen

huvudsakligentjänsteexportenkommunaladenUtredningen ser
också ekonomiskagörUtredningennäringslivet.stödettsom

ochtjänsteexportkommunalbedömningaraffärsmässigaoch av
kommunaltbehovharexportföretagenfaservilkai avbeskriver

export.för sinstöd

lands-ochföreslår kommunerutredningen attbakgrunddennaMot

tjänsterexporteramöjlighet attskalllagstiftningting gesgenom ny
underleverantördvsavtalsmodellen,ovannämndaden somenligt

skall kommunenskäl föreliggersärskildaOmexportföretag.till

för tjänsteexportförutsättningSomtjänster.exporteraensam
förinomliggerkunskapföreslås exporten ramendels att somavser

affärsmässiga villkordels attverksamhetordinariekommunens

tillämpas.



1 .2.2 Remissynpunkter

Vid remissbehandlingen framförde Svenska arbetsgivareföreningen,

industriförbundSveriges Svenskaoch konsultföreningen negativa

ifrågasattesynpunkter och det lämpliga i kommuneratt ägnade sig

åt exportverksamhet.

Övriga remissinstanser, Svenska kommunförbundet, Lands-a
SÖ, exportråd, sociétingsförbundet, Sveriges riksrevisionsverket,

alstyrelsen,Kommerskollegium, beredningen för internationellt

Iäkemedelssamarbete, styrelsen för teknisk utveckling, statskon-

UHÄ,Statskonsulttoret. International Spri,AB, Lunds universitet,

Göteborgs universitet, LO, TCO. SACOSR. Swedcare foundation,

SwedeHealth AB, Medentgruppen, TEMU-bolagen och Svenska

värmeverksföreningen tillstyrkte utredningens förslag eller lämnade

det utan erinran.

riksdagsbehandling1.2.3 Proposition och

Riksdagen förelades lagförslag Propett 198586:

154 överensstämmer med utredningenssom förslag, dvs att

fårtjänsteexport ske kommunen är underleverantör till export-om
Även framhållsföretaget. i propositionen påatt skall skeexporten

affärsmässiga villkor frånoch omfatta kunskap kommunernas

ordinarie verksamhet. Regeringen kunde dock medge kommunatt

fick påbedriva viss tjänsteexport hand.egen
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följande sätt:sammanfattadesförslagPropositionens

fårIandstingskommunernaochKommunerna genom en
främja dentjänsteexportlag möjlighetersärskild att genom

svenska exporten.

exportverk-IandstingskommunernasochKommunernas
påbygger kun-omfatta tjänsterkommersamhet att som

dem.finns hoserfarenheterochskaper som

får medverkaIandstingskommunernaochKommunerna
åt Sverigei ellerföretagunderleverantörervid export som

åtagan-andraåt de inte görförutsättningunder attstaten
Omtjänster. detsinahuvudleverantörenlämnaden än att

får kommunalmedgeregeringen attsärskilda skälfinns
förutsättningar.andraunderförekommertjänsteexport

medverkan iIandstingskommunernasochKommunernas
affärsmässiga grunder.skall skeexport

möjlighet kom-beredas attskall kommunernapropositionenEnligt

näringslivettillföraexport attsvenska företagsplettera genom

verksam-kommunalasådana för denspecifikaärkunskaper som
sådanatillhandahålla kun-skall endastKommunernaheten.

verksamheten.i denredan finnsoch erfarenheterskaper egnasom

huvudleverantörenfick lämnaendastmed kommunenSyftet att

skydda denavtalsmodell attutredningenstjänstersina var

ekonomin.kommunala

prissättningen. Det motive-affärsmässighet främstKravet avser
får verka konkur-intekommunala tjänsteexportenmed denattras
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ocksårenshämmande eller konkurrenssnedvridande. Det betonas

detatt inte är meningen kommunerna skall konkurreraatt med

på sådana områdenprivata företag där det redan finns kunnan-ett

de inom näringslivet.

Konstitutionsutskottet och näringsutskottet tillstyrkte propositionen

riksdagenoch förslaget.antog

Lagen kommunal tjänsteexport SFS 1986:753 trädde i kraftom

den januari1 1987.

2. DEFINITIONER

Av redaktionella skäl används i utredningen ibland ordet kommun

i bådedess gamla betydelse, dvs avseende primärkommun och

landsting. Detta för slippaatt ständiga upprepningar typenav
kommuner och landsting.

Kommuner mångaoch landsting Mångahar kontakter utomlands.

dessa kontakter innefattar kunskapsutbyte. En kontaktform ärav att

svensk kommun och utländsk kommun blir Mellanvänorter.en en

vänorter kan förekomma kunskapsutbyte. Vänortsutbyte hara

långsedan tid tillbaka funnits mellan svenska kommuner och

Påkommuner i andra nordiska ocksåländer. tid har till-senare

kommit i ländervänorter utanför Norden. De politiska förändringar-

Östeuropai har ytterligare utvidgat de svenska kommunernasna
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länder.med andravänskapsutbytelandstingensoch

i andra länder detmed kommuner ärsamarbeteformEn annan av

exempelvis mellangränskommuner,mellangränssamarbetetks

Gränssamarbetet kani Tornedalen.finska kommunersvenska och

har enbartländerävenutsträckas till attkomma att somavse

Tyskland, Dan-Polen,Ryssland, Balticum,med. tvattengräns ex

gränssamarbetet.F utredsmark. n

bistånd svenska kom-1991:901 kanhumanitärtlagenEnligt om

tillutrustning kanlandsting överlämnaoch avvarassommuner

utrustning lämnatsnödsituation. Densig ibefinnerländer somsom
sjukvårdsutrust-sjukvårdsmaterial ochvaritutsträckningihar stor

ning.

får sändalandsting överochkommunersamband med dettal a

mottagande instansen hurvid denpersonalpersonal instruerarsom
gratis tjänsteex-blir formanvänds. Dettautrustningen avensenare

Även de politiskaökat eftersamarbete hardenna formport. av
Östeuropa.iförändringarna

svenska kommunerkankommunal tjänsteexportGenom lagen om

kunnande eller producera sälja tjänstersälja sitt ochlandstingoch

påförekommande exempletländer. Dettill köpare i andra mest

sjukhusvård utländska patienter.till Tjänsteex-tjänsteproduktion är

bedriva antingen underkon-landstingkan kommun ochport som

fråneller efterrespektive dispenstill privata företag statensulter
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påregeringen hand.egen

gårDessa olika former kommunala kontakter ibland iav var-
uppstå.andra och därför kan gränsdragningsproblem Kommunal

tjänsteexport kännetecknas utgårdock ersättningatt för denav

svenska kommunenslandstingets insats. Denna ersättning betalas

biståndsorgan såsomkunden eller BITS Beredningen förav av

Internationellt Tekniskt-Ekonomiskt Samarbete och SIDA Swe-

dish International Development Authority, Styrelsen för Internatio-

nell Utveckling.

Många biståndsprojekt initieras och finansieras SIDA ellersom av
bestårBITS eller involverar kommunal tjänsteexport. De kanali-av

ibland via Kommunförbundet.seras

Den kommunala tjänsteexporten tvåkan delas i olika typer:

Försäljning till utländsk köpare kunnande i form konsultin-av av-
vilketsatser kallasäven systemexport.m m,

Tjänsteproduktion Sverigei utländsk sjukvård åtköpare, t ex-
utländska patienter, utbildning Sverigei utländsk personal ochav
Iaboratorieanalyser i Sverige. ocksåDetta kan kallas uppdrags-

verksamhet.
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|NTERNATIONAL|SERING3.

Ökad internationalisering3.1

frågorinternationellaförlandstingochbland kommunerIntresset
i två förklaring-främsttorde finnasTill dettatiden.sistahar ökat

Östeuropa, våradär fleraiutvecklingenDen är grann-avar. ena
uppbyggnadmedhjälpoch behöverdemokratiserasländer ava
EG-fråganandra ärsamhällsstruktur. Dendemokratisk somen ny,

inpå livet.EES-avtalet kommer merossgenom

olika Vänortssam-sätt.kanaliseraskontakternautökadeDe

bistånd be-förinomtjänsteexport,gränssamarbete,arbete, ramen

biståndhumanitärtochkatastrofhjälpkommunalstämmelserna om

detta.förolika formerär

Mitt-regionvis, tförekommer ävensamarbeteInternationellt ex

samarbe-RegionvistNordkalottsamarbetet.ochNorden-samarbetet

förhållande EG, där regio-också tilliintressebli störretordete av

roll.viktigspelar ennen

Mångamånga publikatio-uttryck.tagit sigharökade intressetDet

Östeuropa myndig-statligahar publiceratsEG och a avomner
bådaUtbildning i dessakommunförbundet.Svenskaochheter av

ochpolitiker i kommunerfrågor ochbland tjänstemänäger rum

landsting.
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Många Östeuropa,kommuner har skaffat sig vänorter i framförallt i

ÖsteuropaBaltikum och Polen. Gentemot förekommer utvidgatett

vänortssamarbete finansieras BITS i samverkan medsom av
kommunförbundet. Gränssamarbete utvidgas. Inom svenska regio-

sker infrastrukturfrågor,samarbete näringslivsfrågorner ochom
frågor Östeuropa.EGrörande och Som exempel kan nämnas sam-
arbetsregionerna Västsverige, Mälardalen Sydsverige.och Re-

ocksågioner bildas över statsgränserna.

Vad kommer hända i Sverigeatt när och kommer närmareom
EG. i första hand EES-avtalet påoch längre siktgenom genom
medlemskap l Danmark har kommunerna sedan inträdet EGi

visat ökat intresse näringslivsfrågorför och därmed förknippat in-

ternationellt samarbete inklusive kommunal tjänsteexport. Bl a
skaffaatt vänorter i andra EG-länder stödergenom de danska

kommunerna de lokala företagens exportsträvanden.

Svenska kommuner har inte möjligheter till internationelltsamma

Det utökade intresset frågorför internationellaengagemang. har

dock medfört ett större utnyttjande de stårmöjligheter tillav som
Önskemålbuds. utökade befogenheter också.framförsom

3.2. biståndIntemationellt

l samband med förslaget till kommunallag Prop 1990911117ny
ocksåförelades riksdagen förslag till katastrofbiståndlagny om m
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in-SFS 1975:494lagTidigareriksdagen.Lagen antogs avm.
bistånd ihumanitärtfick lämnalandstingochkommunernebar att

katastroflä-vidlandtill annatkanutrustningform avvarassomav
sättannatnär detgälla äventill attutvidgadesDetta nugen.

också förgällatillutvidgades attuppstår nödsituation. Lagenen

kommun.kyrklig

Öst-förhållandena Centraleu-ochisärskiltnämnspropositionenl

på nödsituation.exempel annansomropa

ochframförallt Baltikumiskaffat sig vänorterMånga harkommuner

ochvänortsutbyteomfattandeidag ettförekommerDetPolen.
åoch landsting.å kommunersvenskasidanmellanhjälparbete ena

i Baltikum ochstatenochregionalakommuner,sidanandra organ

sänds tillkontorsmaterial översjukvårds- ochFramföralltPolen.

lagstiftning.för dennainomBaltikumochPolen ramen

Östeuro-bistånd tillÄven lämnarkyrkansvenskainom aorgan

pa.

Vänortssamarbete3.3.

detorde adoptivortervänortsrörelsentillUrsprunget somvara

SovjetunionensFinland underskaffade sig iSverigeistäder an-

frånbiståndföremålblev föradoptivorterDessa40.1939grepp -
kdeskede kriget inleddesstäderna. l ettsvenska sde avsenare
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fadderortsförbindelserna omfattade alla de nordiska länderna.som
Även avsåg hjälpbehov.dessa kanaliseraatt

Efter fadderortsverksamheten ikriget övergick vänortssamarbetet.

avsågDetta bygga de kulturella kontakterna mellan deatt ut nor-

årensdiska länderna. lopp harUnder vänortsrörelsen utvecklats

åtminstone någonharoch de flesta svenska kommuner i dag

nordisk vänort.

Från några1950 kommuner kontaktertog med utomnordiska

kommuner för etablera vänortskontakter, i England.att först Detta

har utvecklats vidare och antal kommunerett stort har utom-nu

nordiska kontakter.

ÖsteuropaEfter de politiska förändringarna i har intresset för

Mångai framföralltvänorter Polen och Baltikum starkt ökat. svens-

påka kommuner och även landsting har etablerat kontakter andra

Östersjön.sidan

Från 1989 har kommunförbundet sig iengagerat stödverksamhet

Polentill och Baltikum.

Kommunförbundet har avtalat med Polens regering följandeom
insatser:

Sända Kontorsmaterial till Polen.-
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Utbildning.-

utbildare.Utbildning av-

tidigare gränser.vänortssamarbete utöverUtveckling av-

också samarbe-regionaltförekommer ettvänortssamarbetetUtöver

Sydsverigelänsavdelningar ilokalakommunförbundetsmellante

Polen.ilänsparlamentoch norra

samarbetetregionalaBåde och detvänortssamarbetetutökadedet

från KommunförbundetstillBITS ställtsmedelfinansieras med som

förfogande.

ÄvenBaltikum.medävenvänortssamarbete uppmuntrasUtökat

från BITS.medelmedfinansierasdetta

på gång fvänortssamarbete ärmed utökatprojekt90-talEtt n.

kommunalmånga Demokrati ocholika ämnen.innefattarDessa

skolfrågormiljöskyddsfrågor, ochräddningstjänst.förvaltning,

kommunal tjäns-näringslivsfrågor Avgränsningen mottill dem.hör

svår dra.kan attteexport vara

samarbeteGränskommunalt3.4.

gränssamarbete svenskamellan ochgammalt finns ettSedan
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norska kommuner respektive svenska och finska kommuner.

1977 träffades överenskommelse mellan Danmark, Finland,en

Norge Sverigeoch kommunalt samarbete över riksgränserna.om

ocksåSverige har anslutit sig till europeisk ramkonventionen om

samarbete över riksgränser.

För närvarande utreds gränssamarbetet arbetsgrupp inomav en
civildepartementet enligt beslut departementschefenav

C911956KO.

DANMARK4.

Systemexport4.1

Ett viktigt motiv för den svenska lagen kommunal tjänsteexportom

kommuneratt och landsting härigenom skulle kunna främjavar

näringslivets produkterexport hänger med kom-av som samman
munal verksamhet.

I Danmark, där uttrycket tjänsteexportsystemexport i betydelsen

kunskapsförsäljning, inte tjänsteproduktion hemma för utländsk

marknad används, dettaär motiv än uttalat. I de lagarnamer nya
årreglerar tjänsteexport. behandlasantagna 1992, systemex-som

bland andraport möjligheter att stödja näringslivet. Delvis kan detta



20

EG, därmedlemsskap i gränsenDanmarksmedhänga samman
mindre tydlig.marknad bliroch inhemskexportmarknadmellan

följaktligen:heterLagarna

deltagelse i erhvervsud-amtskommunerskommunersLov ogom-
näringslivsutvecklingsaktiviteter ochviklingsaktiviteter

aktie-samarbejde medamtskommunerskommunersLov ogom-
selskaber m.v.

majden 14 1992.FolketingetLagarna antogs av

tillåten Danmarkförekom i ävenochKommunal tjänsteexport var

Genom denhelt klar.interegleringenden lagligatidigare, varmen
harmöjligheter öpp-klarlagts ochlägetlagstiftningen har nyanya

nats.

Danska kom-detresultatlagstiftningen torde ettDen avvaranya
arbete. BI harLandsforeningmunförbundets Kommunernes a

Landsforening,mellan Kommunernesdebattmötekallat tillman
Kommunaludvalg denFolketingetsErhvervsudvalg ochFolketingets

1991.14 mars

de ekonomiskaframförprogramskriften inför debattmötetI man

förändringarna. Man fram-önskadebakgrund till deproblemen som
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råderhåller Danmarksdet bred politisk enighet eko-att attom

nomiska skall lösasproblem först och främst tillväxt ochgenom

utveckling i den privata sektorn.

på frånStorleken de ekonomiska problemen, utmaningarna EG:s

inre marknad och den generella internationaliseringen ställer krav

på ökad kvalitet, effektivitet och förnyelse i den danska närings-

livspolitiken. En utveckling lokalaregionala näringslivsmiljöerav
framhålls önskvärd för 90-talet. Den danska kommunalasom

sektorn är särkilt väl ägnad spela framträdandeatt roll i dettaen p

den politiska decentraliseringen och därtill knuten lokalregionalg a

administrativ expertis.

föreslårLandsforeningen följande för den kommunala nä-ramar

ringslivspolitiken:

Kommunalt deltagande i systemexport

Kommunal2. medfinansiering EG-programav

Möjlighet företagatt starta för utveckling näringslivet tillsam-av

med privata intressentermans

4. Bättre möjligheter till investering i lokal infrastruktur för näringsli-

vet

Möjlighet till finansiering regionala utvecklingsprogramav
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framhålls vidare det kommunalaprogramskriftenI att engagemang-

pånäringslivspolitiken ökat och och exempelinomet gesmer mer

stödåtgärder utveckla det lokalakommunerna företar för attsom

näringslivet.

föreslår Landsforeningen:Beträffande systemexport

bör delta i ochoch landsting systemexportKommuner sam-

det kommunalaprivata företag inom förarbetsprojekt med ramen

verksamhetsområdet. möjligheterna utnyttja denDärmed ökas att

skapa tillväxt ochkunskaper aktivt föroffentliga sektorns attstora

ökad export.

föreslår och landsting börenskilda, kommunerLandsforeningen att

det offentligasnäringslivsutveckling, därbolag förkunna starta

överstiga %.andel inte bör 49

med Landsforeningensde lagarnaI huvudsak överensstämmer nya

lyder Iagtexten:Beträffande tjänsteexportförslag.

påhenblikkan medamtskommuner§ Kommuner3. og
oparbejdet i kommunenafhaende viden,eksport som er

förbindelse lösningi med af kom-eller amtskommunen
Kommuneramtskommunalemunale eller opgaver. og

videreudviklekan desuden forarbejdeamtskommuner og
påhenblik salg eksport.denne viden med
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Stk. Kommuners2. amtskommuners eksport af videnog
kan finde sted ved:

på underleverandörvilkår1 Eksport danskegennem
virksomheder.

Udlån2 medarbejdere till danske eller udlandskeav
virksomheder eller myndigheder.
3 Direkte eksport offentlige eller private köbere i ud-
landet.
Stk. må påföreSalg3. af den i stk. 1 vidennaevnte ikke

måprivate virksomheder urimelig konkurrence ikkeog
give enkelte virksomheder urimelig fortrinsstilling.en
Stk. Det4. betingelse for kommuners amtskom-er en og

salg af viden eksport, aktivitetenat vismuners over en
periode minimum hviler i siget selv. lndustriministe-som

bemyndiges fastsaetteat regler heromren naermere
priskalkulationsamt i forbindelse med salg denaf iom

stk. 1 viden.naevnte

Den andra lagen, samarbete med aktiebolag, innebär kom-attom

och amtskommuner kan delägare i aktiebolag förmuner vara som
försäljning bearbetar och vidareutvecklar kunnande, produkter och

påtjänster. Dessa skall grundas kommunalt vetande harsom upp-
kommit i samband med den kommunala eller amtskommunala

verksamheten. såvälDenna försäljning kan försäljning inomavse

landet bådelandet. Den kanutom rikta sig till offentlig ochsom

privat uppköpare.

En kommuns eller sådanaamtskommuns samlade insats i bolag

får uppgå till högst miljoner får10 kronor och kommunen inte ha

någotaktiemajoriteten i bolag. lndustriministern har vissa möjlig-

heter lämna dispens.att
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alltså påfår tjänsteexport ihand bedrivaDanska kommuner egen

betydelseninte ikunskapsförsäljningsystemexport,betydelsen men

anknytningvaruproduktion harochTjänste-tjänsteproduktion. som

aktiebolagsformbedrivas idäremotverksamhet kankommunaltill

får hadär kommunen inteintressentermed andratillsammans men

får eller allt-kommun ett amtkrTotalt tio miljoneraktiemajoritet. en

sådanaså bolag.isatsa

Näringslivsutveckling4.2

maj 1992Folketinget den 22danska lagar antogsDe avsomnya
Denäringslivspolitik.kommunaltjänsteexportbehandlar förutom

ilandsting satsaoch attkommuner amtmöjliggör för pengar

privata intres-förening medeller inäringslivsutveckling, ensamma

enskilda företag.får bidrag tilli formdock inte skeDetsenter. av

deltagel-amtskommunersLov kommunerslagen,Den ogomena

lyder ierhvervsudviklingsaktiviteter, 1ise

formål amtskom-kommunernesfremmeLovens att oger
erhvervsudvikling,lokale atmedvirken i denmunernes
samarbejdemyndighedersde offentligestyrke om er-

samarbejdet offent-udvikle mellemhvervsudvikling atog
erhvervsudvik-private erhvervmyndigheder delige omog

ling.
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ungefär följande:Lagen möjliggör

får medeller tillsammansKommuner och amtskommuner ensamma

olika slag ochnäringslivsutvecklingsaktiviteterandra starta manav
ocksåfåranslå sådana medfinansierafår aktiviteter. Mantillmedel

EG-utvecklingsprogram.

får också andrasamarbeta medamtskommunerKommuner och

regio-och genomföraför utarbetaoffentliga och enskilda attparter

infrastrukturhar till syfte utvecklautvecklingsprogram attnala som

område.geografisktnäringslivsutveckling i störrefrämja ettoch

amtskommunerslagen, kommunersDen andra Lov samar-ogom

m.v. möjliggör för kommuner ochmed aktieselskaber amt-bejde

sådantIbilda bolag med privata intressenter. ettskommuner att

fårfår % aktierna. Totaltkommunen högst 49bolag äga enav
sådanaeller högst Mkr i bolag.kommun placera 10ett amt

får huvudsak bearbeta och vidareutvecklaEtt bolag denna itypav

med kommu-vetande, produkter tjänster hängeroch som samman

ochverksamhet bedriva försäljning tjänsternal och somav varor

såvälverksamheten inomhänger med den kommunalasamman

landet.utomsom

råder dock beträffande den exakta tolkningenViss oklarhet av

denna lag.



26

ENKÄT5.

vårenLokaldemokratikommittén tillenkäthar under 1992 sänt ut en

många frågorbland andralandets kommuner och landsting där

frågeställningarockså rörande tjänsteexport och humani-togs upp
frågeformuleringarna,bistånd bilaga.beträffandetärt se

ÖVERSAMMANSTÄLLNING SVAREN:

Frågorbistånd och siffersammanställning överInternationellt5.1

bilagasvaren, se

landsting 15 83 %har 18 % och 18Av kommuner 44239 av

bistånd internationell katastrof-enligt lagenlämnat humanitärt om

hjälp.

lands-% och 15svarande kommuner planerar 22 10Av 215 av

sådana% lämna hjälpinsatser.53ting planerar 8 att

sjukvårdsmaterial.ochförefaller i huvudsak kontors-Hjälpen avse
frågan betecknar sin hjälpinsatsDe kommuner besvaratflesta som

och Polen har oftast angivitstill omfattningen. Baltikumlitensom

mottagarländer.som
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kommuner % och landsting9 69 13 7 17 41 % har angettav av

påstött problem juridisk, ekonomisk elleratt praktiskman av

karaktär.

Frågor5.2. Kommunal tjänsteexport och siffersammanställning

över bilagasvaren. se

Av kommuner235 19 8 % och 19 landsting 5 26anger av anger

% de f är engagerade i tjänste-export.att n

Av 227 kommuner 613 % och landsting19 326anger av anger

% de haratt varit engagerade i tjänsteexport.

Av 225 kommuner 9 % och21 18 landsting 4 22anger av anger

% de planeraratt sig i tjänsteexport.att engagera

Av 205 kommuner 4 %9 och 19 landsting 163anger av anger

% de är intresseradeatt sigatt i tjänsteexport inomav engagera

två år.period till femen av

Av kommuner233 4 % och landsting9 19 163anger av anger

% beviljatsatt tjänsteman ledighet för biträdaatt t privat företagex

med kommunalt kunnande.export av

fråganPå kravet dispens i lagen kommunal tjänsteex-om om

mångahinder harport utgör ett kommuner och landsting svarat att
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ståndpunkt.så motiverat sinAv dessa har 28i hög grad är fallet.

Motiv:

åberopar för-dispensansökan medföri huvudsakdem att20 av

byråkratiskt ocheller kommunen skallattdröjning, det äratt anser

tjänsteexportfrågor.självbestämmanderätt iha

Övriga synpunkter:

Sådana företrädarevid kontakter mellan förprojekt framhär växer-
då hinder kandispensförfarande utgöroch ettkommuner ett som

påverka genomförandet.

tjänsteexport sker ingen exportVid mindre omfattning omav-
tillstånd måste inhämtas.

på signal till kommunerna.dispens restriktivKravet är en-

beslutsbefogenheter inomdecentraliseradeTrenden ökademot-
vânorterväniän,intensiva kontakter medkommuner och landsting,

lämplighetochlandsting kapabla bedöma behovkommuner och att

överprövning regeringen.utan av

tillåtenkommunal utrikespolitik är ochProblemen är att att-
får Menanvändas till tjänsteexport. det inteskattepengar här är

fråga humanitära hjälpinsatserutrikespolitik typenutan avom om
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insatser ikommunala formSamtidigt kanhjälp till självhjälp. av

på för kommunensmarknader företagsikt öppnatjänsteexport nya

vårt turistbolag.och för

Önskvärdheten sådant tillräckligstöd har inte ikunnaatt geav-
kommunallagen.utarbetandetgrad prövats vid av

i detta sammanhangOm skattemedelanvändandet ansesav-
får skattemedelsanvändningdet liksom all prövasviktigt avannan

vid allmänna val.väljarna

avstår fråndispens medföra kommunenKravet kan att sats--
Mycket administrativ huvudbry används till hittaningen. att en

gåeller för problemet.lösning att runt

påInternationaliseringen fart alla plan EES-medtarsom nu-
ÖsteuropaEG-anslutningavtalet ev och utvecklingen i medför att

internationella blir Känneteck-kontakter snabbt mycket vanligare.

nande kontaktnät direkt mellan regioner eller kommu-är att skapas

nivånländeri olika nationella involverad. Kon-den ärutan attner

initierastakten ofta via lokala organisationer eller företag.

för SverigeDet är viktigt handlingsutrymmet för svenskaatt-
såkommuner landstingoch utökas kan utnyttja den potential iatt

kunnande erfarenhet har inom den regionala och kommu-och

nivån ocksånala för Detta kan visa sig bli inkörsporttjänsteexport.

fårför framtida affärer för svenska företag. Vi i framtiden inte ha en
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våraordning förhindrar affärsmöjligheter därför be-attsom

långa.slutsvägar är för

såHindret framstårupplevs lätt detstort att gärnapass som-
sådantmindre önskvärt kunnande,att exportera och ett ärende kan

ifrågasättaslätt politiskt.

Några lågkommuner har dispenskravetangett endast gradatt i

hinder. Fyrautgör dessa kommunerett anför följande synpunk-av

ter:

Tillståndsärvendena har hittills handlagts mycket smidigt av rege--
ringen.

påMed inriktning Baltikum borde det inte finnas hinder för tjäns--
utifrån område.regeringsuttalandenteexport stöd till dettasom

påHittillsvarande erfarenheter tyder statens stöd.-

tillståndAtt ansöka generelltär alltid hinder.ettom-

på gång5.3 Vad är i kommuner och landstingsom

någon37 kommuner och landsting har i8 enkäten med besvarat

ellernågra frågornaeller de varit är engagerade eller plane-av om
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sig i tjänsteexport. Härtill kommer stor kom-att engagera enrar

mycketinte besvarat enkäten är engagerad i tjäns-mun som men

De har redogjort för följande projekt:teexport. svaratsom

Landsüngen

sjukvârdskunnandeLandstingen har angivit huvudsakiexport av

SwedeHeaIth. Dessutom har landstinget i Kristianstadgenom

Östeuropa.angivit engagerad i kunskapsexport tillatt ärman

sjukvårdLandstinget i Dalarna önskar kunnande inomexportera

sitt bolag Dalamodellen AB.genom

Kommune ma

Av de kommuner37 varit eller engagerade ellerär planerar attsom

sig i tjänsteexport har 33 eller mindre kortfattatengagera mer
fråganbesvarat vad för tjänsteexportom som avses.

Östeuropa,26 kommunerna samarbetsprojekt med när-av anger

Tvåbestämt Baltikum och Polen. kommuner ävenmare anger

MångaRyssland. projekten fördjupat vänortssamarbete,av avser

frånofta med bidrag BlTS kanaliserat via kommunförbundet.

miljöfrågor,Projekten avfallsfrågor,avlopps-t vatten-, ochavser ex

räddningstjänst, utbildning och information, i demokrati, ocha
stödåtgärder. Gränsenandra liknande mellan vänortsutbyte, tjäns-

biståndsåtgärderoch kommunalateexport förefaller flytande.
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två tjänsteexport inom förYtterligare kommuner tar ramenupp

åtvänortssamarbete. Det stöd finsk vänort medena avser a

på diskussionsstadiet,byggnadsritningar, det andra ärsom avser
miljöskyddsområdet.inomvänortsutbyte

bistånd-haft kommunal tjänsteman engagerad iEn kommun har en

i samarbete med kommunförbundet.sprojekt i Zimbabve

påhar planer tillsammans med privata företagEn kommun att

VA-området EGkunnande inom till och Baltikum.marknadsföra

samverkansprojekt med Kommundata inomkommun har haftEn ett

tjänsteexportomrâdet.

mångaTvå tjänsteexportprojekt.storstäder har varit engagerade i

påbåde Exportenunderleverantör till företag och hand.egensom
områdena sjukvård, miljö, data, energi och kom-har skett inom va,

munikation.

DISPENSER6.

träddeSedan lagen kommunal tjänsteexport i kraft har nio1987om

ansökningar dispens inkommit och samtliga har beviljats.om

några förfrågningarDärutöver muntliga gjorts dock intehar lettsom

någon ansökan.till
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Följande dispenser har lämnats:

fåMalmö stad försälja ADB-system till andrahar medgivits att

nordiska länder. Regeringsbeslut 1987-02-26.

Malmö stad december iansökte den 10 1986 dispens för attom

hårdvaruleverantörensamarbete Tandem Computers säljamed

ADB-program till kommuner och landsting motsvarande i de

övriga nordiska länderna. Programmen hade Malmöutvecklats av

stad för den kommunala administrationen. Försäljningar till Norge

och Finland aktuella vid tiden för ansökan.var

inomVästerås fåkommun försäljahar medgivits att sitt kunnande

utbildningsområdet.det flygtekniska Regeringsbeslut 1987-03-05.

Västerås kommun ansökte den februari3 dispens för1987 attom

bedriva flygteknisk utbildning. Marknadsföring och försäljning skulle

viaske särskilt bolag, Aviation College Swedenett of AB

åtminstoneACS, där kommunen vid ansökningstillfället var ensam

ägare.

Västerås åtgärderkommun meddelade de vidtog följandeatt för att

begränsa riskerna för kommunen:

Exportrådet skulle anlitas för hjälpa tillatt med kunskap export-om

affärer och med marknadsföringen. I Kina sköttes marknadsföring-
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dotterbolag till Luftfartsverket.Swedaviai samarbete med somen
från exportrådeterhållit garantilån satsning. Kommunenför denna

försäkring för de af-meddelade vidare ämnade tecknaatt man

färsmässiga riskerna.

SwedeHeaIth ochLandstingsförbundet har medgivits att genom

tjänstersamverkande regionala organisationer exporteradärmed

sjukvårdsområdet. Regeringsbeslut 1987-09-03.ochinom hälso-

tillursprungligen dotterbolagSwedeHealth grundades 1982 som

omorganiseradesinköpscentral. UnderLIC Landstingens 1986

de sju landsting och kommunerbolaget. Det ägs av somnumera
regionsjukvård och Apoteks-Landstingsförbundetför samtsvarar

bolaget.

förhar organisationer tjäns-landstingenkommunernaDe sju egna

SwedeHeaIth fungerarcentrala organisationenDenteexport. som

Landstingsförbundet ansökteparaplyorganisation och samordnare.

områdetför tjänsteexport inomseptember 1987 dispensden 3 om
sjukvård. och medgerDispensen har generell karaktärhälso- och

sjukvârdsområdet såväl SwedeHeaIthförtjänsteexport inom som

länsorganisationerna.de sju samverkande

StockholmsharGenom beslut regeringen 1992-05-27 länsav
erhållitCareStockholm AB, generellt till-landstings bolag, eget

stånd för tjänsteexport.
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ochSwedeHeaIth de sju Iänsorganisationerna ägnar sig huvud-

åtsakligen

Patientvård-

Utbildning-

Konsultverksamhet-

områdena sjukvård,Allt inom tandvård och Iaboratorieverksamhet.

STOCKHOLM CARE

Stockholm Care AB Stockholmsär ett landsting helägt aktiebo-av

ingårlag. Det i den organisationen SwedeHeaIth AB,gemensamma
erhållithar nyligen generell dispens för bedrivamen att tjäns-en

på sjukvårdsområdet.teexport hand inom Tjänsteexport iegen
vårdform utländska patienter har ökat kraftigt. Intäkternaav av

belöper sig årf till cirka 24 Mkr för Stockholm Carezs del.n per
Man bedriver aktiv marknadsföring. Klinikchefernas kontakter med
kollegeri andra länder är viktiga för marknadsföring högspe-av

vård.cialiserad

Stockholm Care också åtägnar sig konsultverksamhet och bedriver

utbildning, i Baltikum.a
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GOTHENBURG CARE

SwedeHea|th ochparaplyorganisationenCare tillhörGothenburg

på Care säljerGothenburgdispens.SwedeHeaIthsexporterar

år. Man arbe-sjukvård Mkrför cirka 7 8utländska kundertill per-
år. Härtillockså Mkrför cirka 3systemexportkonsulttar persom

bådesjukvårdspersonal inom och utomutbildningkommer av
sjukvårdsinrättningar.utländskabemanningSverige samt av

projekt i Dubai inomCare medGothenburg ettarbetarJust nu
åtagit sjukhussig bemanna ettMan har atthjärtkirurgi:öppen

år.under ett

organdonationspro-På uppbyggnadmedIsland arbetar avman

gram.

sjukvårdsstuderandeockså utbildning förCare ordnarGothenburg

specialistutbildning inomfrån Utbildningenländer.andra avser

Från cirkatandvård har 40Arabemiratenläkare.församt man

år.studerande per

sitt kunnande vidförsäljamedgivits attGöteborgs kommun har

Oslo.ljärrvärmesystem iutbyggnad av

1988-03-03.regeringsbeslut

dispens förjanuari 1988 attkommun ansökte 13Göteborgs om
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EiG, skulle assistera Oslo LysverkerEnergiverken Göteborg,i

utbildnings-med uppläggning och genomförande och erfaren-av

hetsöverföringsprogram för fjärrvärme.

Göteborg fick uppdraget personliga kontak-Energiverken i genom

Arbetet omfattade cirka Mkr.1ter.

också fåGöteborgs kommun har medgivits lämnaatt teknisk

rådgivning för fjänvännesystem i Chicago.

Regeringsbeslut 1988-09-08.

Göteborgs kommun ansökte den 30 1988 dispens för attmars om

Energiutveckling i Göteborg AB, kommunalt bildatsett bolag som
fåför tjänsteexport, Chicagoskulle assistera med förstudieen av-

Någotseende fjärrvärmeutbyggnad. förstudien komän dockmer
ståndinte till eftersom det visade sig det inte gick byggaatt att ut

fjärrvärme i Chicago.

Göteborg fick uppdraget Chicago Göteborgoch äratta genom

vänorter.
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få vidsälja konsulttjänsterStockholm Vatten AB har medgivits att

Warszawa. Rege-projektering och avloppsanläggning ivatten-av

ringsbeslut 1991-04-04.

Stockholm Stockholms stad bolag,Vatten AB, ägtett somav

några ochStockholmsför jämte grannkommuners vatten-svarar

bistådispens föravloppsservice ansökte den 12 1991 attmars om

reningsverk medva-verk med komplettera dessWarszawa att en

slam-avvattningsanläggning.

frånskulle finansieras med medelStockholm Vatten AB:s insatser

Stock-affärsmässiga principer.BITS. Debitering skulle ske enligt

konsult Warszawaholm Vatten AB skulle ansvarig gentemotvara

skulle anlitas bolaget. Bolagetva-verk. En svensk underkonsult av

avsåg ansvarsförsäkring.tecknaatt

skulle delta i alla faser projektet. dvsStockholm Vatten AB av

beräkningar, val optimala lösningar,tekniska diskussioner och av

upphandling utrustning, uppfölj-utarbetande principförslag, avav

färdiga anläggningen.ning byggande och idrifttagande denav av

motiverade sitt medStockholm Vatten AB attengagemang a

utsläppeninsatser kan vidtas för minskaatt orenatavsom av-

påfrån med all sannolikhetloppsvatten andra länder kommer att

Östersjön ocksåi dess helhet Stockholmsikt inte bara utangynna

dess närmiljö.och
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Målsättningen med arbetet är att överföra teknologi och erfarenhet

på nivåerolika beträffande avlopps-vattenteknik, projektstyrnings-

teknik, projekteringsmetodik, upphandlingsförfarande, finansiering,

underhålldrift- och styrningsamt och instrumentering.

Den utrustning, fråninstallerats, har levererats svenska före-som

tag.

Stockholm Vatten ocksåAB har medgivits fåatt sälja konsulttjän-

ster vid utveckling vatten- och avloppshantzering i de östeuro-av
Östersjön.peiska länderna runt Regeringsbeslut 1991-09-05.

Den andra tillstånddispensen är ett generellt för Stockholm Vatten

AB att ansvarig konsult gentemot ochvatten- avloppsverk ivara de

Östersjön.östeuropeiska länderna runt Tjänsterna kunskaps-avser
överföring vad gäller teknikutveckling,t upphandling och före-ex

tagsutveckling. utifrånEngagemang skall ske affärsmässiga grun-
der.

Stockholms Vatten AB beskriver påsyftet med sitt engagemang
följande sätt:

vår Östersjön.Värna Vi harom gemensamma resurs en-
Östersjön.god tillståndetkunskap det allvarliga i Viom

har kompetens bedömaatt vilka lösningar är erfor-som
derliga för påreningsverkstora i syfte siktatt förbättra

tillstånd.detta Behovet insatser är akut. Därförav ser
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gentemotmed ökatüengagemangnödvändigt ettdet som
Ostersjön.Osteuropeiska länderna runtde

teknikutveckling,gällerKunskapsöverföring vad t upp-ex
påVilket sikt beräknasföretagsutveckling.handling och
svenska närings-för detpositiva effektermedförakunna

devidgat utbyte gentemot tförlivet inom ett exramen
och Polen.Baltiska länderna

Stockholmspersonalen inomföroch stimulansUtveckling
på internationaliseringen ärökandeMed tanke denVatten.
vår utvecklapersonal möjlighet attnödvändigtdet att ges

dåvårt och ilandsutanför gränsersitt syn-engagemang
sådantEtt ökat interna-länderna.i de europeiskanerhet

också angelägen kom-tionellt ensomengagemang ser
vår verksamhet.inompetenshöjande insats

ocksåpåpekar tillteknik företagetdenattStockholm Vatten AB

frånpå svenskautrustningsigmed baserardelar arbetarstora

AB tordeStockholms Vattenförkonsult-engagemangEttindustri.

efterfrågan på produkter.svenskaökadmedföradärför

få konsulttjän-medgivits att säljaFastighetskontor harStockholms

Regeringsbeslut 1992-02-åt Association.HeatingEstonianster

13.

miljöbyrån Byggavdel-Fastighetskontorsvid StockolmsEnergi- och

åtaför sig kon-den januari 1992 attning ansökte dispens 14om

åt Association i Estland i syfteHeating attsultuppdrag Estonian

energihushållningspotentialdenundersöka och demonstrera som

estniska bostadssektorn.finns inom den
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Fastighetskontoret har avtal ansvarig konsult med Estland.som

Engagemanget BITS.finansieras helt av

Stockholms läns landsting har medgivits Stockholm Careatt genom

på få sjukvårds-AB tjänster inomhand exponera hälso- ochegen

omrádet. Regeringsbeslut 1992-05-27.

TJÄNSTEEXPORTPROJEKTANDRA INTRESSANTA7.

KOMMUNFÖRBUNDETSVENSKA

Svenska biståndspro-kommunförbundet har varit engagerade i ett

stånd förfråganjekt i Zimbabve. frånDetta kom till efter SIDA.en

Projektet innefattar omstrukturering kommuner och utvecklingav av
frånlokalt självstyre. Tjänstemän olika kommuner deltar i projektet

då frånoch är tjänstlediga sin kommunala tjänst.

GÖTEBORGS SPARVÄGAR

spårvägarGöteborgs åthar arbetat underkonsult ABB vidsom
spårvägssystem tillexport lstanbul. Man tyckte detatt tryggtav var
åtatt arbeta företag hade erfarenheterett och in-exportsom av

ternationella avtal. Men efter denna första erfarenhet har lärtman
såsig mycket påskulle klaraatt att kunnandeexporteraman av
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hand.egen

spårvägarGöteborgs hade följande uppgifter i Istanbulprojektet:

bemanningsplan,skede Utbildnings- och organisationsförslag,l

kvalifikationsbeskrivningar, utföra utbildningar.samt

skede Samordning mellan arbete och trafik.l 2:

spårvägarGöteborgsSedan projektet slutförts har ibland varit

frågor åt spårvägar.rådgivare trafiktekniska lstanbuls Beroendei

på ibland debiterat. ibland inte.omfattningen har man

GÖTEBORGS HAMNHT-DATA,

Göteborgsdatabolag hamn. Man arbe-HT-data ägsär ett som av

utveckling datasystem för ochmed drift och transportertar av
på Mkr hälften Göte-godshantering. Av omsättningen 25 avser

kunder.hamn och hälften andraborgs

åt åthamnen och sedan företag arbetarMan började arbeta som

skeppsmäklare, tullen, bilspedition, ASG, Stora.hamnen, tmot ex

verksamhetsområdet.inom HT-dataDet finns privat konkurrens

bådedatasystem till utländska offentliga ochsäljer sina organ
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privata företag.

Marknadsföring sker i internationella facktidskriftergenom annonser

Göteborgs utländskaoch hamns kontakter, i sambandgenom a

Exportrådetmed studiebesök i hamnen. internationella semi-samt

narier och konferenser andraär marknadsföringsmöjligheter som

HT-data utnyttjar.

GRYAAB

Göteborgs RYA-verk AB är reningsanläggning ägsen som av
Göteborg och förortskommuner.sex

GRYAAB konsultuppdraghar i Bangkok finansierasett medsom

BITS-medel. Det konstruktion renings- och avloppsanlägg-avser av

ning. vilket Bangkok saknar.

Tidigare hade i Bangkok anlitat privata engelska konsulter.man

någonEftersom inte hade erfarenhet avloppsanläggningarman av
frågornakunde inte ställa de rätta till konsulterna.man

I Bangkok GRYAABhar uppfattats neutral.som mera

GRYAAB har avtal BITSmed konsultverksamheten i Bangkokom

och behöver därför ingen dispens.
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svenskahar lett till privatai Bangkok attGRYAAB:s engagemang

erhållit Bangkok inom projektetsuppdrag direkt ikonsultföretag ram

å Mkr.för 2 3

GÖTEBORGS VA

kolreaktiveringsanläggning, har överkapacitet.Göteborg har somen

åt Finland och andra svenskareaktivering Norge,Göteborg utför

tjänsteproduktion landet förinomDetta är formkommuner. en av

export.

PÅ SOM FRAMKOM VID INTERVJU-SYNPUNKTEREXEMPEL

ERNA

vänorts-gränskommunalt samarbete,Avgränsningar mellan8.1.

bistånd kommersiell tjänsteexport.samarbete, och

Bistånd Ekonomiska konsekvenserbetalas centralt i landet.bör-
bistånd måste bedömas centralt.av

bistånd från kommunlandsting blir denVid tjänsteexport detsom-
och inte den bästagenerösamest

kommunenlandstinget sitt kunnande.exporterarsom

välFör sälja produkter krävs mycket, formulerad affärsi-att a en

bistånd sådé. inte mycket. Man bör bygga nätverkFör krävsatt ge
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bör göras.definiera vadoch kontakter och som

i orâttaBistånd överskottsmaterlal kommer tyvärr oftai form av-
överskott-försäljningmed kontrolleradbättrehänder. Eventuellt av

då krävas.börResultatredovisningsmaterial.

mångafrån varitdelegationer harLettland är attErfarenheterna-
har uträttats.inte mycketdär men

på sikt hjälpahjälp försubventionerad österut attbör kunna-Vi ge

få exportmarknad.härnäringslivet att en ny

ochmed kan samarbetekontaktnät vänorterUppbyggnad geav-
försälja produkter.privata företagunderlätta för att

rening avloppsvattnetprojekt innebär ökad runtFör avsom-
Östersjön finansieringsmöjligheter i de östeuropeiskaregelsaknas i

bistånd.svenskt Statligaberoendeländerna. Man därförär av

biståndsmedel begränsade och flera viktigadocksvenska är pro-

vår närmiljöEftersomjekt vilande i bristär pengar. egennu
påpåverkas släppsreningen avloppsvatten utkvaliteten somavav

Östersjön intressedirekt svenskt atti kan det även ettses som

svenska va-avgifter kunnaprojekt genomförs. Därför bordedessa

ändamål.till dettaanvändas

Miljöfrågor betydelse för Sverige.i Estland ävenär av-
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Konkunensfömállanden kommunerlandstingmellan och8.2.

Affärsmässighet prissättning Olika nischerkonsultföretag iprivata

kompetenseni

upphandlingvad gäller teknikutveckling,Kunskapsöverföring t ex-
på sikt kunna medföra positiva effekteroch företagsutveckling bör

för vidgat utbytesvenska näringslivet inomför det ett gent-ramen

baltiska länderna och Polen.deemot t ex

påpekar dentjänsteexporterande kommunal verksamhetEn att-
påarbetar med baserar sig utrustningteknik till delarstoraman

från för den kommunalasvenska industri. Ett konsultengagemang

efterfrågan på svenskadärför medföra ökadverksamheten torde

produkter.

har i svenska kommu-kommunal teknisk verksamhetInom man-
finnsoch finansiering intekunnande inom managementett somner

konsultverksamhetKommunal teknisk medförkonsulter.hos privata

någon Tvärt-privata konsultföretag.konkurrens fördärför knappast

svenskainnebära privatakommunalt attkan engagemangom

föranlitas underkonsulter speci-konsultföretag kan komma att som

har skettsaknar kompetens. Detta iuppgifter där kommunenella

del fall.en

nisch kon-kommunala konsulten har ofta där privatDen en egen-
saknar erfarenhet.sultverksamhet
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underhåll, och projektledning.drift, skötselVi har erfarenhet av-
konsulter.Det i regel privatasaknar

leda till svenskaIbland kan den kommunala tjänsteexporten att-
fårhårdvaruleverantörer order.

Övertalighet kaninte lösaskan systemexport, omgenom men-
vårt hjälpa svensk exportindustri.sälja kunnande kan

kommunala företaget uppfattades neutraltDet svenska som mera-
pålitligtoch privata utländska konsulter.än

kommunala företagets tjänsteexportengagemang harDet svenska-
erhållitlett till svenska konsultföretag uppdrag direktatt privata

áinom projektets för Mkr.2 3ram

Genom kommunal tjänsteexport bygger förtroendeettman upp-
kan försäljning produkter imedföra andra framtiden,som av ex-

från näringslivet.empelvis det privata

på förhållandeKommuner privatakonkurrerar inte lika villkor i till-
företag. Det ekonomisk bas för affärsverksamhet. Kommu-krävs en

på skattemedel.falla tillbakakannerna

samarbetsavtalDet kommunala tjänsteexportföretaget har med-
samarbetarprivata bolag. Man marknadsföringen kostnads-om av

skäl.
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data-området.kommunalainom detkonkurrensDet finns privat-
till utländskasäljer sina datasystemdataföretagetDet kommunala

både företag.offentliga och privataorgan

igång finns förut-verksamhet i utlandet,och hjälperOm utbildar-
svenskt material.de köpersättningar för att

grundersker enligttjänsteexportDebitering samma somav-
interndebitering inom kommunen.används för

viktigt kravvinstbegrepp ärAffärsmässighet med ett som rege--
ifrån.dispensinte kanringen ge

förhållandepåmåste till privataikonkurrensaspekternaMan se-
företag.

åtunderkonsult leve-med arbetaFör- och nackdelar att8.3. som

självständig konsultuppträdarantör kontra att som

neutralsjälvständig konsult kanGenom arbetaatt man varasom-
hårdvaruleverantör.gentemot

regel kommun. har haft för-Den utländske kunden, i störreen-
på hand. De uppfat-arbetat hartroende för kommuner egensom

och kolleger med inte kom-neutrala ett enbarttats somsom mer

mersiellt intresse.
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fördelaktigtdet attuppfattadesunderkonsultVid arbete somsom-
avtal.förhandlingar ochmarknadsföring,förinte själv behöva svara

skaffatatti tjänsteexportdeltagitMen efter haatt manmananser

gå marknaden.självaerfarenhet för uterforderlig attsig

arbetarköparen utankonsult gentemotOm inte själv är somman-
hårdvara, bliråt levererarsvenskt företagunderkonsult ett som

neutralköparenkundeninteuppfattasuppbunden och somavman

bedömningar.i sina

export-underleverantör ettvaritverksamhetkommunalEn som-
verksamhet,framhåller kommunalutländskköparen,företag att en

exportföre-tillverksamheten änkommunalatillit till denhade större

språk.någon Exportföre-taladebehövdesDettaget. sammasom
från kommunaladenpersonalkunden viaibland kontaktaficktaget

kundenskollegoruppfattadesverksamheten, avmer somsom

personal.

den kommu-fördelar ihade attsettPersonal vid exportföretaget-
åtdirektkonsultengageradskulle varitverksamhetennala som

relationer.bättredärigenomkunden för att

för tjänstieexport8.4 Kapacitet

medarbetarkommunala verksamhetenvad denlnom förramen-
tjänster. Exempelvis harsälja sinamöjligt attborde det manvara
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på på dåöverkapacitet vintern. Det kundeanläggningssidan vara

områdepå exempelvislämpligt kunna dettasälja sina tjänsteratt

tillåter vintertid.Sydeuropa, där anläggningsarbetetill klimatet även

optimaltdå organisationen och lättareMan skulle kunna utnyttja

påkunna klara med större organisation.topparna sommaren en

kapacitetsfråga iDet är hur mycket kan sigen man engagera-
Äventjänsteexport. inom Sverige finns marknad för kommunalen

konsultverksamhet.

För den verksamheten innebär det fördelar kunnastora attegna-
utnyttja tillfällig eller säsongbetonad överkapacitet till tjänsteexport.

lönsamheten.Detta ökar

8.5. Kompetens och risklagande. Faror och problem bör und-som

på frånvikas grundat erfarenheter dem har exporteratsom

Någon mångaform stödorganisation behövs kommunerav om-
börjar med tjänsteexport, regi.i kommunförbundetst ex

svårt åt påI Baltikum detär jobbar grundatt veta vem man av-
ocksåorganisationsförändringar. Detta kunde medföra problem

med skall betala konsultverksamheten det intevem som om var

helfinansierat BlTS.av

frånBeviljar svenska myndigheter visum för patient visst land-
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på förskottsbetalning förställa kravkanmyndigheterSvenska

efterfrån lnvandrarverket inte anpassatärländer.vissapatienter

arbetssätt.kommersielltett

med UD:skontakter tasmuntligadispensansökan brukarFöre-
på sig allt-intekommunerna tarviktigtDet är atthandelsavdelning.

risker.för stora

på kom-något villförsäkring attkravställtUD har inte men man-
få dispens.risktagande för attsittbegränsarmunerna

många heltfalldet ilandsting kanochkommunerFör en nyvara-
bedömningKommersiellförhandla.ochaffärererfarenhet att göra

avtalSlutförhandling och ärviktiga.erfarenhet ärkommersielloch

biten i dennaendast sista process.

Arabländerna ärhjälp.kompetentförhandlingar kräverAvtal och-
Ävensvåra mi-svåra. lösa. ettmycket atthärvid särskilt Tvister är

år lösa.låta sjuEn tvist kan attbetala. tanisterium blikan att

får ingatidenUnder pengar.man

kom-och förhandlingar kräveravtalstecknandedelJuridisk med-
petens.

hjälpt till med det.BITS harkomplicerat.Avtalet är-

måste professionellt sätt.utformas ettAvtalet-
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Avtalsformulering komplicerat.är-

Vilka lagar och vilket forum skall tillämpas vid tvister.-

måsteMöjlighet verkställa eventuella domar beaktas.att-

Affärsöverenskommelser och förhandlingar har inte kunskapman-
i kommuner.om

Valutabestämmelser kan problem.utgöra-

skadeståndsfrågor måsteAnsvars- och regleras.-

Ansvarsförsäkring bör tecknas.-

Konsultförsäkring behövs.-

Det kommunala företaget brukar i sina stipuleraavtal svenskatt-
lag skall tillämpas och svensk domstol skall tvister. Be-att avgöra

talning sker ofta i US dollar, vilket kan problem medett tankevara
på valutafluktuationerna.

I utlandet inte alltid de högaaccepteras svenska timarvodena för-
konsulter. Dagarvoden har visat sig lättare att accepterade.

Timpriserna är ofta lägre utomlands. Det lättär bli lurad iatt av-

talen.
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Östeuropa problem.utgörai kan ettOrganisationsförändringarna-
svårt betaltsvårt och attfinansiera tjänsteexportDet kan attvara

efteråt.

Östeuropa svårt delbetalt. Enexempelvis kan det attvara

svårt börsamband med avtaletvaluta. lländer har framatt man

betalningsplan.därför göra upp en

får drabbas skattebetalarna.Om inte betaltman-

tjänsteexport.8.6. Samordning av

svåraresjukvård förblir dethälso- ochMed exportbolag för24 en-
En del projektmed marknadsföring.svensk minister hjälpa tillatt

sjukvård så GöteborgStockholm ochinom hälso- och är attstora

måste dem.samarbeta om

från klaraHolland lättareKonkurrensen England och är att om-
samarbetar.

från BITS kanbidragFramtagning för ansökanunderlag omav-
också samordning.förkostnader. Det talarförenat med storavara

marknadsförings-blir lägre vid samordning ärAndra kostnader som

intesamordning förobligatorisk attkostnader. Vi kan behöva

dubbla kostnader.
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råder hårdI dagens läge vad gäller internationellkonkurrens-
sjukvårdsproduktion. konjunkturnedgångenP minskar äveng a

vår gårMycketdetta. försäljning nämligen till övriga Norden.av

Sjukhus byggs för Tysklandi och Belgien. Detta kanexport-
medföra marknadsandelar.att tappar

Omfattande marknadsföring behövs med exempelvis kungabesök.-
måstePatienterna vad Sverige Exempelvis Sydsveri-veta är. skulle

sjukvårdkunna sälja till Nordtyskland, har överkapacitetge men

områden bådainom detdär förut kö i länderna.samma var

från regeringshåll.Tung organisation behövs, dvs starkt välsignad-
Sedan kan utfördelning ske till landstingen.

ÖsteuropatjänsteexportbiståndVid till bör kommunerlandsting-
byråkratiinformera varandra. Bättre och mindreengagemang om

intedet samordnas utan har direktkontakt. För apparatstorman

pådirektkontakter kanutan medföra maffiaproblem mottagarsidan.

någon sjukvårds-Dock saknas inflytelserik samordnande kraft för-
export.

sjukvårdsutbildningFör i Estland har BITS överblick och gör-
bedömning. Mottagarlandet prioriterar.
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Dispensbehov8.7.

mån dei vadkunna avgörasjälvalandsting börochKommuner-
dispensan-Sammanlagt har niosig i tjänsteexport.skall engagera

beviljats. UtöverSamtliga hartill regeringen.kommitsökningar

muntliga kontakter.några tagitkommunerenstaka falldessa har i

någon ansökan.tilldock inte lettDessa har

sina tjänsterlandsting att exporteraochför kommunerHelt fritt-
diversemedutlandsmarknadeneffekternegativakan medföra

sådana incidentersmåbolag samordnat. Vissaarbetarintesom

nuvarandemed system.redanförekommer

välsignelseoffentligibland uppfattaskanDispensen ensom-
positivt.uppfattasMellanösternvilket särskilt i som

sjuk-Beträffandedispens.skeSystemexport bör kunna utan-
Verk-vårdsförsäljning kräva dispens.förinvesteringar exportbör

börsikt. Affärsmässighetbalanserasekonomisktsamheten bör

prissättningen.iakttas i
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ÖVERVÄGANDEN9. SLUTSATSER OCH

9.1. Nuvarande kommunala tjänsteexport

tillåterNuvarande lagstiftning kommuner och landsting bedrivaatt

tjänsteexport underleverantör till svenskt exportföretag eller tillsom

från fåEfter dispensstaten. regeringen kan kommun och landsting

påbedriva tjänsteexport hand. Vid behandling dispensan-egen av

sökan granskas särskilt kommunen eller landstinget inteatt tar

påonödiga risker bedriverutan ekonomiskt försvarbartexporten ett

sätt.

ifrågasättas någotDet kan dock denna granskning tjänar syfte.om

Kommuner och landsting bör själva bedömabättre kunna riskerna

och ta för sitt motiverasett eget agerande. Detta närmare iansvar

avsnitt sid10.1. 74 75.-

måsteKommunal tjänsteexport alltid bedrivasenligt lagen affärs-

påmässigt sig den sker hand med dispens ellervare egen som
måsteunderleverantör. Detta innebär ersättningfullatt tas uta

sålda fårför de tjänsterna. Kommuner inteoch landsting med

skattemedel subventionera tjänsteexport.

Av framgårenkäten och intervjuerna den kommunalaatt tjänsteex-

har ganska litenporten omfattning. När lagen kommunal tjäns-om

teexport kom fanns intresse förett kommuneratt och landsting
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både tillunderleverantörerkunnandesittskulle exportera som

på Härigenomhand.dispensoch eftersvenska exportföretag egen

exportföretag samtsvenskamark förberedakommunernaskulle

också till landet.direkt dra pengar

attExportrådet kommunal tjänsteexportfrämjade genoma

Ex-och landsting.intresserade kommunerseminarier föranordna

intresseockså vilkettillfrågadeportrådet kommunernade större om

mark-försina tjänsteroch erbjöddelta i tjänsteexporthadede att

särskiltdock inte stort.föreföllintressetnadsföring.

jämteenda kommunerdeoch Malmö ärGöteborgStockholm, som

någorlunda bedrivit kommer-omfattningilandstingStockholms läns

framgång försök harAndramed detta.haftochsiell tjänsteexport

exportinsatser.begränsadeendast lett tilldessa hargjorts, men
kommunalaktiv inommyckethar varitGöteborgs kommunSärskilt

tjänsteexport.

detökattjänsteexportPå kommunalintresset förharsistone men

tjänsteexportdå tjänsteexport utankommersiellfrämst gälltintehar

Östeuropa,bistånd och Baltikum.särskilt Polentillsom

har funnits harår kommunal tjänsteexportlagenUnder de om

velatkommunerlandstingfördispenserbeviljat nioregeringen som

har avslagits.dispensansökanhand. Ingenexportera omegen
förfrågningarnågra de hargjorts,ytterligarenio harUtöver de men

Några lämnatsnågon dispenseransökan.formellinte lett till som
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generell karaktär, dis-inte visst projekt harett tutan mer exavser

till SwedeHealth.pensen

kommunerframgårAv enkäten viss irritation hos och landstingen

egenpåkravet dispens för tjänster hand.över att exportera

lång såDispensansökan dock i sig inte särskilt tid handläggaatttar

fråganågon tidsutdräkt det inte l fall har framförtsstörre är ettom.

det kan fördel med dispens. Det kan nämligen uppfattasatt vara en

någon gångofficiell sanktion tjänsteexporten, vilket visatsom en av

sig värdefullt vid försäljning i Mellan- östern.

Som tidigare redovisats har Danmarks kommuner laggenom ny

fått påmöjlighet hand sälja sitt kunnande till utländskaatt egen

köpare, k För Danmark detta särskilt intressantsystemexport. ärs

medlemskapet i EG. Danska kan lämnakommuner anbudgenom

på konsultverksamhet i de utvecklingsprojekt finansieras medsom

EG-fonderna, exempelvis i Sydeuropa.

påSom följd EES-avtalet kommer svenska kommuner atten av

påvillkor kunna lämna anbud projekt under förut-dessasamma

tillåtersättning den svenska lagstiftningen kommunal tjänsteex-att

port.

uppgårEG-fondernas investeringar till cirka 100 miljarder ECU per
år inklusive mottagarlandets andel i projekten.egen
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omfattningnågonfått störreintetjänsteexportkommunalVarför9.2.

omfattandekrävsbedriva tjänsteexportkontinuerligtFör att en
gångpåvad ärinformationFortlöpandemarknadsföring. somom

godaharförsäljarebehövererfordras. Manbranscheninom som
framgångnyckel tillviktigkontakter ärpersonligaJustkontakter. en

konsultverksamhet.alli

i de kretsarförtroendemåste rykte ochsig gottskapa ettMan som

konsultverk-vidinsatserkräver storakunder. Dettatänkas blikan

ocksåsvårare och därmedoch destohemlandet ärsamhet i mer

utomlands.konsultverksamhetvidkostnadskrävande

också vilkavikt att vetastörstadetmarknadsföring ärVid av

mycket kost-på. Marknadsföring kanskallkunder satsa varaman

koncentreraviktigt attnadskrävande och det är resurserna.

erhållitpå tillfälliga tjänsteexpor-handDe kommuner egensom
kontakterpersonligaoftadet ärhar betonattuppdrag att genom

fått En kommun sat-uppdraget.vänortsförbindelsereller somman

byggapå skulle behövahandtjänsteexport enuppegensar
någorlundamedräknakunnamarknadsföringsorganisation för att

påpå En belastningjämntjänsteexportsidan.verksamhetjämn en

lönsamhet.ocksånivå kunnanödvändig för attärviss ge

åt svenskt exportföre-underleverantörarbetarNär kommunen som
Efterfrågan kom-har.företagetkontakterdeutnyttjastag som
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såmunal medverkan vid tycks emellertidexport inte ha varit stor.

Efterfrågan påDet kan finnas flera orsaker till detta. företagens

produkter har givetvis betydelse, även andra orsaker kanmen

spela in.

Olika samarbetsformer med exportföretag kan intressevara av

även när kommunen bedriva tjänsteexportatt i regi. Detavser egen

kan sätt minskaett att kostnader och risktagande.vara

De tjänster vill sälja kan behöva vidareutvecklas förman anpass-
önskemålning till kundernas och behov redan i marknadsförings-

måsteskedet. l det läget satsning göras där det är osäkert vaden

kan utdelning.som ge

En kommun har normalt inte överkapacitet i den storleksord-en

ningen måstekontinuerligtatt kan sälja sina tjänster. Manman

därför bygga större resursbas änexperter motsva-upp en av som

då pådet behovet. Man måstedrar sig kostnader för-rar egna som
på får.delas de projekt Vid bristande order kan göraman man en

förlust.

måste ocksåMycket påarbete läggas ned offerter inte ledersom
någonting.till Man kan kanske räkna med att tiondevart anbud

leder till order.

En kontinuerlig, kommersiell tjänsteexport innebär därför ett stort

risktagande. För de flesta svenska kommuner är det därför knap-
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Dettasådan hand.verksamhetbedrivamöjligt attpast egenen

med kon-organisationuppbyggnadsatsningar iförkräver stora av

försäljningsverksamhet.omfattandesultpersonal och

sjukvårdärkommunala tjänsteexportenresursmässigt störstaDen

patienternaåt De flestapatienter.utländskaSverigeilämnassom
Sjukvården kommersiellfrån ärnordiska länder.övrigakommer en

tjänsteex-kontinuerligt. Debedrivstjänsteexportkommunal som

sjukvårdshuvudmännen kapacitet för atttillräckligharporterande

tjänsteexport.kontinuerligklara en

kommunertjänsteexport är attfortlöpandebedrivamöjlighetEn att

ellerkommunförbundet annatexempelvissamarbetar genom

sigoch skaffamarknadsföringbedrivaför gemensamtsätt att

byggainte kanenskild kommunkapacitetgoodwill. Den som en

förde kommunerDen ellerbyggas gemensamt.kan somuppupp
kanGemensamt ettuppdraget.överkapacitet kan tatillfället har

tillhandahålla kapacitet.erforderligflertal kommuner

på sådant marknadsförMansamarbete.SwedeHea|th bygger ett

mellan sig.uppdragenoch fördelartjänsteexportengemensamt

branschenimed privata företagSwedeHea|th samarbetar även

upptäcktMan har attsåsom Carlanderska.Heart ochScandinavian

hävda sigkunnaDet gällersamarbete. attdettaalla tjänar

konkurrenter.utländskagentemot stora

marknadsföring.också EftersomExportrådet medhjälpa tillkan
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exportrådets måsteverksamhet skall intäktsfinansieras taman

Exportrådetbetalt för marknadsföring. besitter värdeful kompetens

för och skulle samtidigt.export kunna hjälpa flera kommuner
ipåDärigenom kan kostnaderna fördelas fler.

såledesVi finner att

Kommuner kan samarbeta med exportföretag tjänsteexport ochom

därvid ha företagets marknadsföringsresurser. Dettanytta av

hindrar inte kommunerna uppträder självständigaatt konsulter.som

gå påKommuner kan och dela kostnaderna ör mark-samman

hållanadsföring och tillräcklig kapacitet kontinuerliggemensamt fö

konsultverksamhet. Detta kan exempelvis ske rommunför-genom

bundet

erhållsKommuner kan tillfälliga Konsultuppdragta tsom ex genom

personliga kontakter eller vän-ortsförbindelser och kräverinte

omfattande marknadsföring. Kommuner kan tllfälliganvända över-

kapacitet för klara enstakaatt uppdrag mindre onfattning.av av

åtaKommuner kan sig tjänsteexportuppdrag SDA ellergenom
biståndsorgan.andra

påKommuner kan INTE räkna med handatt becrivaegen en
omfattande tjänsteexport lönsamhet. Detstor nedför alltförsom ger

risker för förluster.stora
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övertalighetsproblem ellermed lösaINTE räkna attkanKommuner

tjänsteexport.problemekonomiska genom

hittillsefterfrågan harmedverkankommunalExportföretagens

varitinte stor.

näringslivetprivataoch detFörhållandet mellan kommunerna9.3.

tjänsteexportvid

många gånger kunnatharbedrivit tjänsteexportKommuner gesom
hårdvaruleveran-åt svenskaochkonsultfirmorsvenskadraghjälp

också goodwill förskapakantjänsteexportKommunaltörer. en

försäljnings-sikt kan ökaprodukteroch svenskaSverige som

sitt kun-exporterarsvenska kommunerländer ditimöjligheterna

nande.

hårdvaruleverantör, sinförbättrakansvenskt exportföretag,Ett en
tillgång därreferenskommuntillhasäljposition att manengenom

eventuellhjälpaförsäljningen attstödjaberedd attär engenom

kan köparenHärigenomkonsultverksamhet.medköpare en

hårdvara systemlösning.ochteknik,omfattandelösningkomplett
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Konkumensfömållanden9.3.1. mellan kommun och privat näringsliv

Avsikten med kommunal tjänsteexport inte konkurreraär att med

områdenföretag inom där dessa besitter kunnande Tjänsteex-ett

fåbör därför endast omfatta kompetensenlig verksamhetport jämte

dåstödfunktioner. Man tillvara den kunskap redantar finns isom

områdenorganisationen och skapar inte för konsutverksam-nya

het.

Med stödfunktioner exempelvis fastighetsskötse och -under-avses

håll, Dettastädning är funktioner i sig inte kompeten-ärm m. som

senliga blir kompetensenliga de stödfurxtionnär utgör tillmen

kompetensenlig verksamhet. Normalt torde exempelvis städning

fastighetsunderhålleller sambandutan med kommuna verksamhet

inte kompetensenligt. Uttrycket stödfunktion enföretags-ärvara

ifrågaekonomisk fackterm, vill uttrycka funktionenatt inte ärsom

det egentliga syftet med verksamheten.

Det kan ibland nödvändigt bearbetaatt och sinvara anpassa
någotprodukt för den lättareatt skall kunna säljas. börDeta vara

tillåtet ocksåinom rimliga Iblandgränser. kan säsongbetonad och

tillfällig överkapacitet utnyttjas tjänsteexport. Härige-annan genom

kan kommuners och landstings utnyttjasnom resurser

mångaI fall innebär därför kommunens uppträdande konsult-

marknaden ingen konkurrens för privata konsultföretag
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området finnaskan detkommunaltekniskaFramför allt inom det

inom verksamhets-med kunnandeprivata konsultföretag samma

områden har ofta kunnandeMen kommunernakommunen. ettsom
verksamhetsområde de privatadetta äninom andra delar av

erfarenhetKommunerna har management,konsultföretagen. av

harfinansiering, medan privata konsulterprojektledning, drift och

speciella delar verksam-tekniska och andrasitt kunnande inom av

heterna.

lettkonsulter har detVid flera tillfällen när kommuner uppträtt som

specialuppgifterkonsultföretag anlitats förprivata svenskatill att

kan ske itillräcklig kompetens. Dettainte hardär kommunen

skulle ha anlitatkommunerna självautsträckningsamma som

konsulthjälp.motsvarande privat

tjänsteexportâtagande till privatakommunalt attI fall ledde ettett

gånger såtiosvenska konsulter anlitades för en summa som var

insats.värdet kommunensstor som av

affärsmässighetPrissättning och9.3.2.

verksam-kommunal tjänsteexport attI nuvarande lag angesom

grunder. Dettaskall bedrivas affärsmässigaheten avser a

bestämmelse förhindraSyftet med denna är att attprissättningen.

snedvrids. Genom dennaprivata företagkonkurrensen gentemot

från självkostnadsprincipenbestämmelse har gjort ett avstegman
kommunal prissättning.normalt gäller vidsom annars
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Affärsmässig prissättning är begrepp inte entydigtett är i sinsom

definition. Normalt torde det begäratt ett pris täckeravse man som

de totala kostnaderna inklusive marknadsföringskostnader och

visskompensation för risktagande samt vinst.ger en

Eftersom tjänsteexporten för kommun enbart biproduktären en

och kan möjlighet utnyttja tillfällig elleratt säsongsbetonadvara en

sådanöverkapacitet påkan prissättning baserad marginalkost-en

naden lönsamhet.ge

också på prisnivåEtt privat företag kan lägga sig lägre änen som

totalkostnaderna.motsvarar Av konkurrens- eller andra skäl tar

fårut ett pris där enbart marginalkostnaderna täckta.man man

Viss försäljning vid sidan den vanliga verksamheten kan ävenav

för privat företagett möjlighet att utnyttja tillfällig överkapacitetge

och därmed föranleda påliknande prissättning baseraden mar-

ginalkostnadsberäkning. För specialiseratett konsultföretag däre-

kan tjänsteexport mås-mot mycket viktig inkomstkällavara en som

bidra till företagetste totalkostnader.

En prissättning baserad marginalkostnadstänkandeett kan

därför innebära konkurrensenatt snedvrids.



67

9.3.3. underleverantör egenregicontra

Vid dem erfarenhet tjänsteexport harintervjuer med har avsom

det gäller och nackdelar medframkommit följande när för- att

pårespektive bedriva tjänsteexportuppträda underleverantörsom

hand:egen

åtOm självständig konsultkommun uppträder som en annan,en

neutral denutländsk kommun uppfattas den än ärmer omsom
medför fårkundenunderleverantör till privat företag. Dettaett att

Även för exportföretaget kunde detförtroende för konsulten.större

kommunala verksamheten uppträddefördel denatt somvara en
dåhar möjligheter medlasjälvständig konsult. Kommunen större att

något.företaget och kunden ärmellan när man oense om

något under-i intervjuerna detl fall att tryggare attangavs var vara

åtkonsult hade erfarenhet exportverksam-företag storett avsom

tillsammans med företaget vid till-het. Men efter ha arbetat ettatt

ansågfälle sig ha tillräcklig erfarenhet för kunnaattman agera
påockså konsultverksamhetensjälvständigt. Man hade fortsatt

någramed uppdrag.hand kund smärreegen samma

ansåg mångadetMen marknadsföringssynpunkt fannsattmanur

samarbeta med välrenommerat företag.fördelar med ett stort,att

Det underlättade i utsträckning möjligheterna order,attstor

sådantansåg dock kombineras medEtt samarbete kan attman.

konsult.kommunen uppträder självständigsom
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Svårigheter9.4. vid tjänsteexport

mångaFör tjänstemän i kommuner och landsting kan det vara en
erfarenhet att göra affärer och förhandla. Kommersiellny bedöm-

ning och erfarenhet framgångär viktiga för i tjänsteexportaffärer

liksom vid all affärsverksamhet.

framgångsrikVid måste mångatjänsteexport barriärer övervinnas.

svårighetEn första språket.är språketVid systemexport är en
mycket viktig länk för förmedlaatt kunnandet. Som tidigare nämnts

framgångsrikär frågakonsultverksamhet förtroende. För-en om
troende skapas lättare pådirekt och korrektett sätt kanom man
förmedla tankar idéeroch till den presumtive kunden. Allt detta

språkkunskapermedför att goda i hög grad underlättar tjänsteex-

port.

svårighetEn alltid finns skillnaderär i kulturannan och tänke-som

sätt. Denna svårighetsgradskillnad varierar i för olika länder.

Skillnaden mellan Sverige och övriga nordiska länder är ganska

liten inte helt obefintlig. Skillnaden i kultur och tänkesättmen mel-

lan Sverige och t ett muslimskt land i Mellanöstern ärex mycket

Sådana påverkarstörre. skillnader möjligheterna skapa för-att

troende och gör därmed försäljningsarbetet svårare.

Östeuropa också frånskiljer sig Sverige. Begrepp kan ha en annan
betydelse än hos Ekonomisk terminologi är annorlunda.oss. Man

har under tidigare totalitära regimer sigvant vid att tänka och hand-
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på nuvarande uppbygg-vid. Isätt än ärett annat vana
Östeuropa svårt vilken instanskan detnadsskede i att vetavara

skall förhandla med.man

missförståndsvårigheter vid kontakterochAllt detta kan skapa

offentligoch kommuner ellermellan svenska kommuner annan

länder.verksamhet i andra

komplicerade änförhandlingar vid tjänsteexport ärAvtal och mer

professionell hjälp. Ansvars- ochlandet och krävervid affärer inom

skadeståndsregler måste vilka lagar och vid vilketregleras. Enligt

slitasforum skall tvister

måste också beaktas.eventuella domarMöjligheten verkställaatt -
skall hända vidoch i vilken valuta VadHur skall betalning ske

på frågeställningarexempelDetta ärvalutakursförändringar som

måste tjänsteexportavtal.belysas i ett

måste någonhjälpha ärl länder med andra kulturer somman av

medExempelvis kan affärerväl i landets rättsskipning.insatt

förhållanden.påkrav insikt i landetsarabiska länder ställa stora

år.svåra åtskilliga Underlösa. Det kanTvister ofta mycket taär att

erhållstiden betalning.ingen

skade-ståndskrav.råka DetförVid konsultverksamhet kan utman

sådetta det inte drabbarviktigt försäkra sig attär därför motatt

skadeståndskrav kan bli aktuelltskattebetalarna i kommunen.
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exempelvis felbedömningnär görs den tjänstemanen av som

arbetar med konsultuppgifter.

ochOm grundförhållandenaexempelvis byggnad skall uppförasen

inte har undersökts tillräckligt fåroch byggnaden därför intenoga

svåratillräckligt stabil grund kan det bli sättningar i byggnaden. Det

måstekan i värsta fall leda till byggnaden pårivasatt och uppföras

Om svenska kommunnytt. har varit ansvarig konsult fören en
sådan råkabyggnation kan kommunen för mycketut ett ska-stort

deståndskrav.

9.5. Varför kommunal tjänsteexport

Den kommunala tjänsteexporten i kommersiell form kan tjäna flera

syften. Direkt kan den kommunen exportintäkter och ettge ge
bådetillskott till kommunens ekonomi och till landets betalnings-

balans. Säsongsbetonad och tillfällig överkapacitet i kommu-annan

kan bättre utnyttjas.nen

Den kommersiella kommunala tjänsteexporten har dock hittills varit

så begränsad omfattning den endastatt haft marginell betydelseav
såvälför kommunernas landets ekonomi. Det torde inte i fram-som

någontiden ske avgörande förändring denna punkt.

sådanaEn kommersiell tjänsteexport fårdimensioner detattav
någon större betydelse för kommunernas ekonomi kräver att man
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såhåller ekonomiska riskerna blirkapacitet deomfattande atten

för stora.

indirekt flera positivakan dockDen kommunala tjänsteexporten ge

Sverige och svenska lösningarDen kan reklam föreffekter. göra

åtpå så svensksvenska företag. Envis bli draghjälpoch en

också möjlighet rekom-konsult har attkommun uppträder somsom
hårdvaruleverantörer.ochmendera svenska konsultföretag

hårdvaruleve-bådeåt konsulter ochDraghjälpen svenska företag,

in-ekonomisk betydelse de direktaäntorde ha störrerantörer,

svårDen dock mäta.kommunal tjänsteexport. är atttäkterna av

Östeuropa till byggahjälpakan svenska kommuner attl upp en

på nivå.lokalfungerande samhällsstruktur

miljöområdet vid uppbygg-svenskt kunnande tillär stor nyttaInom

Östersjön.andra sidanreningsverk i ländernanad effektivaav

också bli stimulans förkommunala tjänsteexporten kanDen en

exporterande kommuner har upplevtskommunala I atttjänstemän.

fått ökad självkänsla ochdeltagit i tjänsteexporttjänstemän ensom

organisationen.tilltro till den egna

Även tjänsteexport förenat medfunnit kommunal ärattom
svårighetermånga avskräcka kommunerbör inte detoch fallgropar,

från Om beaktar desitt kunnande.landstingoch att exportera man
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problem tjänsteexporterande på,kommuner pekat riskernaäsom

såmed begränsad, tillfällig tjänsteexport inte stora.en

ocksåKommunal tjänsteexport har sin givna plats i samband med

Östeuropabistånd såvälsvenskt till icke-europeiska utveck-som

lingsländer. Här arbetar kommunerna antingen underleveran-som
till BlTSSIDA fråntörer eller i varje fall med medel dessa organ.

dåRisktagandet blir mindre.

FÖRSLAG10. MED MOTIVERING

10.1 Kommunal tjänsteexport.

FÖRSLAG:

fårKommuner och landsting bedriva systemexport och tjânstepro-

duktion för påexport hand eller åtunderleverantöregen som
åtsvenskt företag eller staten. Tjänsteexporten skall minst balanse-

ekonomiskt under viss tid och sänedovisas i kommunens bok-ra

föring. Prissättningen påskall ske affärsmässiga Någotgrunder.

kontinuerligt tillskott skattemedel får inte ske.av

Syftet med den kommunala tjänsteexporten är inte konkurreraatt

med privata företag. Tjänsteexporlien får därför endast onfatia
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Investeringarstödfunktioner.kämverksamhel: jämtekompetensenlig

kan nämligenfår Dettainte göras.tjänsteexportverksamhetför

medgedockRegeringen kanrisktagande.alltför stortmedföra ett

från bestämmelse.sistnämndaundantag

utdel-ekonomiskordentligkantjänsteexportKontinuerlig gesom

bli förrisktagandet kanså omfattande satsningar attning kräver

enskilda kommuner.förstort

skallinte kommunernaattkommunal tjänsteexport ärSyftet med

hellerinte tro-sådan verksamhet. Det äromfattandebygga upp en
alltför storavilja läggakommer attenskilda kommunerligt att ner

på så satsning.osäkerresurser en

mellansamverkanskesatsningar börEventuella större genom

tillhanda-kankostnader och gemensamtdelardärkommuner man
medsamverkansformer export-hålla Olikakapacitet.erforderlig

själv-uppträderockså kommunenmöjliga, ävenföretag är somom

ständig konsult.

därförkommerkommunala tjänsteexportenkommersiellaDen

uppdragtillfälligaframtiden att mestitroligen även som er-avse

Tjäns-vänortsförbindelser.hålls kontakter ellerpersonligagenom
betydelse förekonomiskdirektförbli litenkommer attteexporten av

ocksåfrån kommunalDanmark är attErfarenhetenkommunerna.

omfattning.relativt litenhartjänsteexport
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Sjukvården från sjukvårdshuvud-är undantag detta. Deett större

områdeoch SwedeHealthmännen har dettaresurser som

möjliggör kontinuerlig kommersiell tjänsteexport. framförallt ien
utländskasjukvårdsproduktionform inom landet för patienter.av

Den kommunala tjänsteexporten kan trots begränsad omfattning

viktig. Den kan skapa goodwill och förtroende Sverigeför ochvara

svenskt kunnande och den kan svenska exportföretag,genom
både hårdvaruleverantörer och privata konsultföretag, draghjälp

för sin export.

någonkommunalaDen tjänsteexporten sällanutgör konkurrens för

så hållerprivata företag länge kommunen sig till sin kompetensenli-

verksamhet. Tvärtom har det visat sig kommunal konsult-attga

åt såväl hårdvaruleverantörerverksamhet kunnat draghjälpvara

privata konsultföretag.som

ocksåSvenska kommuner kan göra viktig insats vid uppbyggan-en
Östeuropa.det frånDetta sker dock mestadels med medel BITSav

och inte kommersiell tjänsteexport.genom

några låtaDet torde inte medföra risker kommunernaatt själva

påavgöra de vill sig i tjänsteexport Dehand.om engagera egen
påkommuner uppträtt exportmarknaden har varit försiktigasom

någraoch inte tagit onödiga risker. Kommunerna och landstingen

har i regel skaffat kompetent hjälp för avtalstecknande och harman
skadeståndskrav.oftast försäkrat sig mot
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verksamhetkommunallagsenligai sinlandsting kanochKommuner

investeringar. Demycketoch göra storamiljardbeloppomsätta

förloras ieventuell oskicklighet kanpenningsummor genomsom

sådana eventuella förlusterdebetydligt större änverksamheter är

konsultverksamhet.tjänsteexporterandekan igöra enman

har dekommunal tjänsteexporterfarenhetharAv dem avsom

självständigtbör kunna utankommunernaflesta ansett att agera

dispens.

många landsting uttryck föroch gettkommunerharl enkätsvaren

önskemål själva skall avgöraoch landstingkommuneratt omom
på hand.vill bedriva tjänste-exportde egen

uppträdamöjliggör för kommunerna attlagstiftningNuvarande som

dispens. Ieller tillexportföretag staten utanunderleverantör till

många gånger fördelaktigtframkommit det ärattintervjuerna har

på direk-hand medkonsultuppträdaför kommunen att egensom

medsamarbetarkunden närtavtal den utländske ävenmed man

förtroende själv-ärBl ingerexportföretag.ett mer om manmana
hårdvaruleverantören.förhållandeständig tilli

förinomoch övrig tjänsteexportvänortssamarbeteUtökat ramen

frånbistånd antalsmässigt delenBITS den störstaSIDA eller utgör

projekt granskasEftersom dessakommunal tjänsteexport. avav

med erfarenhetmyndighetBlTS, dvs statligSIDA eller aven
någonåtminstone ytterligarefall intei dessautlandsprojekt, borde
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prövning behövas.

Allt detta talar för kommuner och landsting själva bör kunnaatt

påavgöra de vill bedriva tjänsteexport hand.om egen

För tillgodose privata företags berättigade intresseatt skydd motav

skattesubventionerad konkurrens och skydda skattebetalarna mot

föreslåsför risktagandestort följande begränsningar:

Tjänsteexporten skall bedrivas affärsmässiga grunder. Detta

sådaninnebär prissättningen böratt inteatt exportena vara

subventioneras skattemedel.med

Samtliga kostnader för insatser personal. material, kapital,av

påavskrivningar maskiner och fastigheter avkastningsamt

ingåinsatt kapital bör i underlaget för prissättning. Härtill kommer

också skälig andel kostnader är för Heraav som gemensamma

Skäligverksamheter. vinst, kostnader för marknadsföring, kost-

nader för offerter inte leder till försäljning och ersättning försom

ocksårisktagande och erforderlig överkapacitet bör in.vägas

Vidare skall tjänsteexporten särredovisas i kommunens bokföring.

hålla frånEtt bra sätt isär tjänsteexporten övrigatt kommunal

verksamhet bedriva denär att i bolagsform.

Någon subventionering med skattemedel eller andra former av
stödåtgärder i med konkurrenslagensstrid bestämmelser bör inte
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Ägartillskott kapitalkrävan-tillåtna. ikapital för investeraattavvara

tjänsteexporterande verksam-ske för denutrustning bör intede

heten.

tjänsteexportverksam-förPengar bör kunna tillskjutas att starta

endastmarknadsföring,och bedrivaproduktenheten, utveckla men

hämta hemsådan utsikterdet finns goda attutsträckningi att

rimliginte detta inomLyckaskommande tjänsteexport.ipengarna

ytterligareinte riskeraläggas ned förverksamheten atttid bör

skattemedel.

någon marknadsföringsorganisa-omfattandedockDet attförutsätts
verksamheten intei denkapacitetsökningochellertion större egna

byggs upp.

kräverknappasttjänsteexportSystemexport formär somaven
förhål-byggnader. Annorlundautrustning ellerinvesteringar i dyrbar

ordmedför ett annattjänsteproduktion export,ler det sig med upp-

sådansjukvård. skul-verksamhetEnexempelvisdragsverksamhet,

sjukhus.iinvesteringar, nyttmotivera t ettkunna ex

sådanabeslutasjälvalandsting bör inteKommuner och om

skattemedelsatsninginnebäraDet skulle storinvesteringar. aven

återbetala Uteblir exportintäk-sig.kanosäkert vadärdär det som

Tjänsteex-skattebetalarna.mycket förförlusten blikan storterna

någon och landsting.för kommunerprimär uppgifthellerinteärport
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tjänsteproduktion inte kräverbör föreskrivasDärför att nyasom

får dispens. Men investeringar förinvesteringar utanexporteras

fortsättningen kräva dispens regeringen.tjänsteexport bör iäven av

Näringslivsfrâgor10.2.

FÖRSLAG:

frågan näringslivsutveckling lokal och regionalUtred genomom

företag.kommuner ochsamverkan mellan

ökade internationaliseringen och därav följande behovDen av

regionvis utveckling näringslivet innebär kommuneratt ochav

kan möjligheter stödja näringslivetlandsting behöva utökade att

på tjänsteexport.även annat sätt än genom

Danmark kan tjäna förebild. Där har det värdefulltansettsom man

och landstingen amten sig aktivt ikommunernaatt engagerar

månganäringslivets utveckling sätt. Kommunal systemexport

där enbart flera stödja det lokalavägar att när-som en avses

ingslivet och öka dess konkurrenskraft. Bl kan bildaa man gemen-

bolag exempelvis marknadsföring, produktutvecklingförsamma

försäljning produkter.och tjänster ochav

Ett lokalt och regionalt samarbete mellan näringslivnärmare och
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produktionproduktutveckling ochmarknadsföring,kommuner om
också förintressesåväl skapa störrelandet kan ettinom utomsom

sådanhådvaruexport. medverkan kanEnmedverkan vidkommunal

fråga utredas vidare.börkonkurrenskraft. Dennaöka företagens

biståndinternationellt10.3.

FÖRSLAG:

utvid-kompetenskyrkliga kommunersochlandstingsKommuners,

bistånd form utrust-ilämnaomfatta rätt atttill ävenatt nyavgas
påstöd ellerumildning, kontantrådgivningkonsultverksamhet,ning,

bistånd fårråder. Sådantnödsituationländer därsätt tillannat

föremål bistånd svenskförärtill länderlämnasendast genomsom

utvecklingshjälp.Biståndet kan ävenstatlig myndighet. avse

påÖsteuropa kunskapbehovfinns ett enormtexempelvisI aav

området. ochSvenska kommunermiljömässigakommunala ochdet

ochoch erfarenheterkunskapersig sinadela medlandsting kan av

demokratisk kommunaluppbyggnadenbidra tilldärigenom enav
Östeu-verksamhet ikommunalfungerandeoch välsjälvstyrelse en

svårt kunnandetbetala förländer har attdessaEftersomropa.

vederlagsfritt.demkunna hjälpabehovfinns attav

får lämnalandstingochlagstiftning kommunernuvarandeEnligt
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bistånd i form material inte längre behövs i denav som egna
Östersjönpåverksamheten. Behoven exempelvis andra sidan är

bådeemellertid mycket material,stora, och kunskap.av pengar

Kommuner biståndoch landsting bör därför möjlighet lämnaattges

råder.andra Sådant biståndi former till länder där nödsituationen

kunna rådgivning,bör eller begagnad utrustning, utbildning,avse ny

konsultverksamhet och ekonomiska bidrag.

Bistånd får lämnas enbart katastrofhjälp eller humanitärtannatsom
bistånd. bistånd svårtUttrycket humanitärt är närmare definie-att

Klart är emellertid mycket den hjälpatt kommuner ochra. av

Östeuropalandsting önskar lämna till har karaktär ut-mera av
vecklingshjälp föreslåsän humanitär hjälp. Därförrent det iatt ny
lagstiftning utvecklingsbistånd fårtydliggörs att lämnas.

På områdetdet miljömässiga kan svenska kommuners insatser i

Östersjön.förhållandenPolen och Baltikumleda till förbättrade i

frånDet sker bidrag BITS, behoven är större ännu genom men

vad kan tillgodoses. Kommuner såoch landstingsom nu som
önskar bör därför beredas bådemöjlighet själva bidraatt med

Östersjökunnande och En kan ligga i svenskapengar. renare

åtminstonekommuners intresse,eget de kommuner liggersom
Östersjökusten.utmed

mångaSom fastslagits i andra sammanhang ligger dock ansvaret

biståndspolitikenför den påsvenska utrikes- och Regeringstaten.

våraoch riksdag bär föransvaret internationella förbindelser och
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biståndsverksamhetens ochmåste inriktningdärför bestämma om-

fattning.

utvidgningi konflikt medkommabehöver dock inteDetta en av

bistånd möjliggöra förtillhumanitärt attkatastrof- ochlagen om
biståndtillhandahålla till offentliglandstingoch attkommuner

förutsättningar detdockmottagarlandet. En attverksamhet i

biståndet ärsig till länderendast riktarkommunalautökade som

bistånd.föremål svensktför statligt

biståndetockså sig till vänortriktarlämpligtDet attkan envara
Övrigt bistånd ikangivaren.eller i övrigt art somav sammaorgan

påhand ankomma staten.första

bistånd land samordnastilllämnas ettdetDet är viktigt att som

Fördelningeffekt.möjligaolika givare för att ut mestamellan av

samord-på viktigtmottagarlandet kan attolika ibidrag varaorgan

na.

sådanbiståndetockså tillkommerkontrollera attBidragsgivare bör

så bör kommunerbedöms lämpligtNäranvändning avsetts.som
bistånd redo-krav mottagarenställa attoch landsting kunna av

hur detvisar använts.

svårtbåde och förkostsamtkandetta slagKontroller varaav
mellansamarbeteGenomgenomföra.enskilda kommuner att

också bör detstatligakanskelandsting ochkommuner, varaorgan



82

kontroller.möjligt genomföra erforderligaatt

Allt detta talar för bidrag bör samordnas och planerasstörreatt
kommuner.landsting ochmellan flera givare, Kommunför-t stat,ex

fåbundet och Landstingsförbundet skulle kunna viktig uppgiften
ocksåkansamordnare. Kontrollfunktioner skötas gemensamtsom

Kommunförbund och Landstingsförbund eventuellt igenom samar-

biståndsorgan.med statligabete

Denna utvidgning kommunernas och landstingens befogenheterav
Ävenomfatta Svenskabör även Kyrkans här bör samord-organ.

biståndsgivning.ningsmöjligheter kontrollbehov beaktasoch vid

bistånd rådgivning,Möjligheten lämna i formatt utbildning ochav

fårkonsultverksamhet inte konkurrensensnedvrida mellan kommu-

nal verksamhet och enskilda konsultföretags Genomtjänsteexport.

bistånd får råderendast lämnas till länder där nödsituation böratt

upprätthålladet möjligt avgränsningen kommersiellatt motvara

påKravettjänsteexport. affärsmässighet vid kommunal tjänsteex-

upprätthållsportkonsultverksamhet däremot i länder har störresom

möjligheter betala för tjänsterna.att
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LAGFÖRSLAG11 .

Förfatmingsförslag

tillFörslag

Lag

tjänsteexportkommunalom

följandeföreskrivsHärigenom

sådant kommunalt företaglandsting och ettEn kommun, ett1 §

får1991:900kommunallagen18 §§i kap. 163avsessom -
föreskrifterna itillhandahålla enligttjänster förkommunala export

denna lag.

sådana i formnyttigheteri lagenkommunala tjänsterMed avavses

och lands-kommunernasfinns ierfarenheterkunskaper och som

verksamhet.tingens

också, integällerföreskrivs för kommuneri denna lagVad omsom

kommunala företag.landsting ochförsägs,annat

tjänsteproduktionellersystemexportTjänsteexporten kan2 § avse

tillhandahållafår tjänsterna:för Kommunernaexport.



84

åt åtSverigeSom underleverantör företag i eller staten.

Genom direkt till offentlig eller privat köpare i2. utlandet.export

§ Kommunernas tjänsteexport3 skall bedrivas affärsmässiga

grunder.

l kommuns redovisning4 § skall kostnaderna, intäkterna ochen

tjänsteexportresultatet redovisas särskilt.av

också framgåredovisningen förAv kommunalt företag skallett vilka:

borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser kommunensom
ingåtteller landstinget för företaget.

får sådant§ En kommun5 inte stödja tjänsteexporten sättett attt

den fria konkurrensen hämmas eller i övrigt vidta konkurrens--annat

begränsande förfarande.

får§ En6 kommun inte investera i byggnader eller kapitalkrävande

tjänsteexportändamål.utrustning huvudsakligen för

får§ Om finns särskilda7 det skäl till det, regeringen för visst fall
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från i 6bestämmelsernaundantagmedge

lagupphävsGenom lagendeni kraftträderDenna lag om.
1986:753.kommunal tjänsteexport

ikñtiñüiiitfittiifti*kii&#39;kñfifüfi*iük

Förfatiningsförslag

tillFörslag

-39

lämnakommuner attoch kyrkligalandstingför kommuner,rättom
bistånd utvecklings-ochhumanitärtkatastrofhjälp,internationell

bistånd

följandeföreskrivsHärigenom

samfälligheterkyrkligaochförsamlingarlandsting,§ Kommuner,1

bistånd utvecklings-ellerhumanitärtfår katastrofhjälp, annatlämna
någotpåkatastrof ellerinträffarbistånd land där dettill annatett en
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uppstårsätt nödsituation.annat en

bistånderhåller får bistånd2 § Till landett statligt svensktsom

rådgivning,enligt 1 § i form utrustning, utbildning, ekono-ges av

påmiskt stöd eller annat sätt.

erhåller bistånd får bistånd§ Till land inte3 ett statligt svensktsom

enligt 1 § enbart i form utrustning givaren kanges av som avvara.

fårMedel dock i skälig omfattning anvisas för iordningsställande

och transport utrustningen.av

får också tillhandahållaGivaren och för ersättning till densvara

personal behövs för utrustningenatt skall kunna i bruk.tassom

Bistånd4 § enligt eller2 3 § kan lämnas direkt till det andra landet

eller internationell hjälporganisation.genom en

§ Kommuner, landsting,5 församlingar och kyrkliga samfälligheter

får också lämna utrustning de kan till internationellsom avvara en
hjälporganisation för att användas nödsituation skulleom en senare

inträffa.
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samfälligheterkyrkligaochförsamlingarlandsting,§ Kommuner,6

åtgärder förvissaförbistånd vidta attskallenligt 2 §lämnarsom
sådan användning avsetts.biståndet tillkommersig att somom

upphävs lagGenom lagendeni kraftträderlag omDenna .
lämnakommunerkyrkliga attochlandstingkommuner,förrätt

biståndhumanitärtochkatastrofhjälp annatinternationell

1991:901.

iii&#39;I**ti&#39;ii&#39;tiiik*kit*iti**ifiå**fiki*

SPECIALMOTIVERING12.

tjänsteexport.kommunaltill lagFörslag12.1 om

1§

tillhandahållasfår förtjänsterkommunalal paragrafen attanges
kommunal verk-kompetensenligkommunalaMedexport. avses

tillhörande stöd-såväl kärnverksamhetkommunaldvssamhet, som

funktioner.

både och deläg-helägdaföretagkommunaltMed uttrycket avses
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da företag. Delägarna kan antingen offentliga eller privatavara

juridiska eller enskilda För tydlighetens skull attpersoner. anges

lagen även gäller för kommunalt företag.

påMed export försäljning exportmarknaden.avses

l tredje stycket finns Iagteknisk bestämmelse. l stället för iatten

alla paragrafer räkna kommuner, landsting och kommunalaupp

företag i kap.3 16-18 §§ kommunallagen användssom avses

begreppet kommun samlad beteckning.som en

2§

Med tjänster dels systemexport, eller med ett ordannatavses

försäljning kunskap och erfarenheter konsultverksamhet,av genom
dels tjänsteproduktion inom Sverige för utländsk kunds räkning, t

sjukvård, utbildning, Iaboratorieanalyser. Det kan ävenex senare

kallas uppdragsverksamhet.

l punkt 1 att kommuner och landsting liksom förut kananges

tillhandahålla åtsina tjänster underleverantör företag Sverigeisom
åteller staten.

l punkt 2 att kommuner tillhandahållaoch landsting kan sinaanges

tjänster direkt till utländsk köpare. Den utländske köparen kan vara
kommun, landstingett motsvarande eller myndighet,en ettannan
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enskild.företag eller en

tjänstledigt för attkommunal tjänstemanMöjligheten beviljaatt

kvarstårexportföretaghos svensktkonsult i tjänst ettarbeta som

någon lagreglering.speciellgivetvis utan

3§

tjäns-avsnitt attbehandlas i 9.3.2,paragrafen,I angesasom

på innebäraffärsmässiga grunder. Dettabedrivasskallteexporten

Det in-affärsmässigt motiverad.skalltjänsteexportenatt varaa
också pris-det gällersjälvkostnadsprincipen bryts närnebär att

sättning tjänsteexport.av

med alla kost-priskalkyl för tjänsteexport taEn bör i sinkommun

bära sin andelbörnader. Tjänsteexporten även gemensammaav

kommunala verksamheten.kostnader för den

på minst likabör siktintäkter tjänsteexportKommunens varaav

totalkostnader för tjänsteexport.kommunensstora som

lägre änintäkterna kandet rimligtUnder startperiod attär varaen

kansannolikt balansOm inte attkostnaderna. det ärde totala

uppnås inte ris-ned förverksamheten läggas attrimlig tid börinom

skattemedel.ytterligarekera
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4§

redovisningen i kommunerna skallparagrafen föreskrivsl att ges

bedömning vilka kostnader ochutformning möjliggörsom enen

Redovisningen skallkan hänföras till verksamheten.intäkter som

försvåra underprissättning. Ett lämpligtmöjligheterna tillämpaatt

bedriva bolags-särredovisa tjänsteexport kan den isätt attatt vara

form.

i kommunens redovis-Om verksamheten bedrivs i bolagsform bör

borgensåtagandenockså framgåklart kommunenning om genom

påföretagetandra ansvarsförbindelser stöttar sin sätteller ett som

otillbörliga konkurrensfördelar.demger

5§

åtgärderförbjuds kommunerna olika stödjal paragrafen att genom

så åtgärderkonkurrensen hämmas. Detjänsteexporten att som

sådana kan angripas med stöd konkurrenslagenär avavses som

1993:20. Det främst konkurrensbegränsande förfarandenär som

ocksåställning. Hithar sin grund i missbruk dominerande hörav en

underprissättning.
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es

kapitalkrä-ellerbyggnaderinvesteringar iföreskrivsparagrafen attl

torde fram-får Dettaför tjänsteexport.inte görasutrustningvande

klandet,tjänsteproduktion inomföraktuelltförallt kunna svara

åt kunder.utländskauppdragsverksamhet,

skattemedelsatsninginnebära storSådana kaninvesteringar aven

skattebetalarna.förbli mycketkan storeventuell förlustdär en

7§

från investeringsförbudet i 6dispensmedgeRegeringen kan

investeringen.medriskernabeaktassärskiltHärvid bör

och kyrkligalandstingför kommuner,rättFörslag till lag12.2 om
biståndhumanitärtkatastrothjälp,internationelllämnakommuner att

utvecklingsbiståndoch

1 §

lagstiftningtidigareiliksomnödsituationMed ex-avsesannan
Östeuropa.uppstått Förutomsådan isituationempelvis somen

utvecklingsbiståndbistånd kan ävenhumanitärtochkatastrofhjälp
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lämnas. Det kan exempelvis hjälp med uppbyggnad lokalavse av

demokrati, hjälp med konstruktion avloppsrening etc.av

2§

erhåller biståndBegränsningen till länder svenskt statligtsom avser
biståndettill det utvidgade kommunalaatt att inte strider motse

biståndspolitikden nationella utrikespolitiken eller regeringensmot

och länderval.

Bistånd på mångakan olika Detsätt. räknas i lagtex-ges som upp
biståndetendastten är exempel. Dock skall i enlighet med §1

biståndkatastrofhjälp, utvecklingsbistånd.humanitärt elleravse

Rådgivningen kan exempelvis utformas konsultverksamhet.som
gå såDet kan exempelvis till ansvarigatt personal i mottagarlandet

får kontinuerligt stöd i visstett projekt svensk kommunalav en

tjänsteman. Denna konsultmedverkan såbör helst inte utformas att

påden svenska kommunenlandstinget sådantsigtar ansvar av
skadeståndsanspråkslag att kan riktas den. l fallmot börannat

kommunenlandstinget beakta möjligheterna försäkraatt sig .mot

skadeståndskrav.
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3§

erhåller bistånd kvarstårsvenskt statligt möjlig-För länder intesom

bistånd utrustninglag lämna i formheten enligt tidigare att somav

nationel-komma i konflikt med denkan Det kan knappastavvaras.
bistånd tillbegränsade kanutrikespolitiken detta ävengesom

bistånd till.länder inte lämnarstatensom

4§

Bistånd exempel-direkt till det andra landet ellerkan lämnas organ,

ocksåi det andra landet. Möjlighet finnsvis kommun, att t exen

utrustning till internationell hjälporga-anvisa medel eller skänka en

fråga.projekt i landet i Möjlighetnisation arbetar med visstettsom
ocksåfrån svensk sida bör beaktas.samordna insatsernaatt

landstingsförbund.kommunförbund ellerexempelvis genom

5§

får till hjälporganisation iUtrustning kan lämnasavvaras ensom

Dettaförväg användas nödsituation skulle inträffa.för mot-att om

tidigare lag.bestämmelse isvarar
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6§

Kommuner, landsting skall i den utsträckning är möjligetc som se
användning.bistånd kantill enligt § kommer till avsedd Dettaatt 2

på biståndolika kan ställa villkor förske sätt. Man och kanman

biståndetkontrollera hur Flera kommuner, landstinganvänts. etc

ocksåkan exempelvis kommun- eller landstings-samverka, genom

biståndetförbund. för till kommer till rätt användning.att attse

också ocksåKontroller bör kunna ske i samverkan, eventuellt till-

biståndsorgan.med statligasammans

bistånd påFör enligt lagens och § ställs inga formella krav3 5

fråga sådanthindraruppföljning. Detta dock inte det även iatt om

bistånd kan angeläget till utrustningen kommer tillatt attvara se

avsedd användning.
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BISTÅNDHUMANITÄRT TJÄNSTEEXPORTD. OCH

biståndHumanitärt1.

kommunenlandstinget internationelllämnat1.1 Har
biståndkatastrofhjälp humanitärt enligtocheller annat

1991:901lagen

KOHMUNER LANDSTING TOTALT

18.4 23Ja 44 15 59

Nej B1.6 77195 3 198

Summa 239 18 257

hjälpinsatser slagPlaneras detta1.2 av

KOMMUNER LANDSTING TOTALT

10.2 13Ja 22 8 30

Nej 89.8 87193 7 200

Summa 215 15 230

på fråga ja:svaret ocheller ärOm 1.1 1.2

vilken hjälpen hjälpen gesa form har gettsavsesI

K U T

Kentorssjukv.materie1 5 1510
materiell hjälpAnnan 12 0 12

Ekonomisk hjälp; övrigt 3 1 4
Rådgivning, utbildning 1 10

Summa 26 6 32

fåVilken omfattningb haftavseshar den den

K L T

Stor 1 54
Medelstor 9 0 9
Liten 17 0 17

Summa 3130 1
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Vilket vilkac eller mottagarländer gäller det

K L T

Baltikum 13 4 17
Polen 13 0 13
Ryssland 1 O 1
Övriga 12 3

summa 29 5 34

påd kommunenlandstinget stött iHar problem detta
juridisk, ekonomisksammanhang t.ex. praktiskellerav

karaktär

KOHMUNER LANDSTING TOTALT

12.9Ja 9 7 18.416

Nej 87.161 81.610 71

Summa 69 17 87

tjänsteexgortKommunal2.

Enligt tjänsteexportlagen 1986:753 kommunalom
får tillhandahållalandstingkommuner och kommunala
tjänster för tjänsterexport. Med kommunala avses

sådanai lagen nyttigheter i ochform kunskaperav
finnserfarenheter i kommunernas ochsom

landstingens verksamhet.

Är kommunenlandstinget iför närvarande2.1 engagerad
tjänsteexport

KOHHUNER LANDSTING TOTALT

8.1Ja 19 5 9.424

Nej 91.9216 90.614 230

summa 235 19 254

kommunenlandstinget varit2.2 Har iengagerad
tjänsteexport

KOHMUNER LANDSTING TOTALT

Ja 5.713 7.76 19

Nej 94.3214 13 92.3227

Summa 227 19 246
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isigkommunenlandstinget attPlanerar2.3 engagera
tjänsteexport

TOTALTLANDSTINGKOHHUNER

10.39.25 254Ja 21

Nej 89.790.7 21814204

24318summa 225

inomi tjänsteexportFinns intresse för2.4 enengagemang
årperiod 52av -

TOTALTLANDSTINGKOHHUNBR

30.229.3 677Ja 60

Nej 69.B70.7 15510145

17 222205summa

kommunenlandstinget beviljatstjänsteman hos2.6 Har
privattjänstledighet biträda företag medför t.ex.att

kunnandekommunaltexport av

LANDSTING TOTALTKOHHUNER

4.83.9 123Ja 9

Nej 95.296.1 24016224

25219summa 233
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