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Till Finansdepartementetstatsrådet och chefen för

Genom beslut den april 1993 bemyndigade regeringen chefen för7
tillkalla uppdragFinansdepartementet särskild utredare medatt atten

myndigheter börklarlägga och precisera de befogenheter statliga ha
på på sig ekonomiska förpliktelser ochvägnaratt statens ta att

avtalsfrâgor.det stöd myndigheterna kan behöva iöverväga som
Med stöd bemyndigandet förordnades den 23 juni 1993av som

särskild utredare fr.o.m. den juli regeringsrådet Mueller.1 1993 Jöran
sakkunniga har medverkat kansliråden Catharina Staaf ochSom

Lilian Wiklund.
Gyllencreutz,Som har deltagit fastighetsjuristen Catharinaexperter

avdelningschefen revisionsdirektörernaStephan Källmén Larssamt
Markstedt och Tony Westin.

i utredningen har varit rådmarmen Ove Lindström.Sekreterare
Utredningen har antagit Utredningen statliga myndig-namnet om

heters avtal.
Utredningen har efter remiss yttrande till Näringsdepartemen-avgett

upphandlingar ochdepartementspromemorian Avbrutnaövertet
interna bud 1994:83 och till Riksrevisionsverket dessDs över

Effektivare samordning statlig upphandling.rapport av
Statliga myndig-Utredningen får härmed överlämna sitt betänkande

heters avtal SOU 1994: 136.
Till betänkandet fogas särskilt yttrande sakkunniga Catharinaett av

Staaf.
slutfört.Utredningens uppdrag härmedär

Stockholm i oktober 1994

Jöran Mueller

Ove Lindström
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Sammanfattning

Inledning

Utredningen föreslår det för första gången meddelas allmännaatt
regler myndigheternas ingå avtal. Dessa regler in irätt att tasom en
förordning statliga myndigheters avtal. Utredningen konstaterar attom
det för närvarande inte finns några föreskrifter vad krävs förom som

skall bli bunden myndigheternas avtal myndigheternanäratt staten av
ingått avtal de inte har ingå. För undanröja denrätt att attsom
rättsosäkerhet på grund härav råder föreslår utredningen lagsom en ny

statliga myndigheters avtal. föreslårDessutom utredningenom en
förordning statliga myndigheters skadereglering skall ersättaom som
kungörelsen 1972:416 statsmyndigheternas skadereglering i vissaom
fall.

Förordningen statliga myndigheters avtal gäller inte baraom
myndigheternas ingå avtal också andra frågorväsentligarätt att utan

myndigheternas skyldigheter. sålundaDet rad föreskrifterom ges en
främst syftar till god hushållning med statliga medel.att tryggasom en

Hit bl.a. föreskrifterhör myndigheternas ekonomiskaom ansvar, om
utfommingen avtal och bevakande avtalen följs såvälattav om av av

dess föreskrifterAtt på föreslaget samlas istaten sättmotparter.som
författning måste ha informationsvärde. Det görett storten gemensam

ocksådet lättare för myndigheterna på bedriva sinrätt sättatt
avtalsverksarnhet. Vidare bör det bidra till stärka riksdagens ochatt
regeringens kontroll bindningar.ekonomiska Innehållet i deöver
föreslagna föreskrifterna innefattar i delar bara sådant ärstora som
självklarheter förståndigaoch myndigheter redan kan antassom
tillämpa. Därutöver föreslås förstadet för gången meddelasatt
uttryckliga föreskrifter myndigheterna författningsregleradsom ger en

ingå avtal vilkas verkningar sträcker sigrätt det löpandeutöveratt
budgetåret. Dessutom lämnas förslag beträffande tvistelösning mellan
statliga myndigheter.

Lagen statliga myndigheters avtal avsedd komplette-ärom som en
ring förslaget förordningtill statliga myndigheters avtal. I lag-av om
förslaget regleras vad skall krävas för skall bli bundenstatenattsom

sådana avtal, statliga myndigheter under regeringen på statensav som

11
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innehållerochmed rättssubjektingår andra änvägnar staten som
förpliktelser förekonomiska staten.

skaderegleringmyndighetersförordning statligatillFörslaget om
skadeståndkrävs påför alla fall därskall i princip gälla staten

avtal.förpliktelser enligtsinaåsidosattgrund än ettstatenattannan.
kungörelsennuvaranderäckvidd dendärmedFörslaget får änstörreen

fall.i vissaskaderegleringstatsmyndigheternasom
Gällandeuppläggning.arbetetsdirektiven ochavsnitt redovisas1I

redogörel-och 4 lämnasoch i avsnitten 3redovisas i avsnitt 2ordning
avsnittprobleminventering. Iochundersökningarför utredningensser
statligaövervägandenallmännautredningen sinaredovisar5 om

ingå avtalinte baramyndigheters avtal. Dessa rätten utanattavser
avtalsfrågor. Ut-andrahandläggningenfrågorocksåvissa avom

avsnittsärskildaredovisas ii övrigtövervägandenredningens
inköpssamordning,frågorgäller6--14. Dettaavsnitten av-om

mellantvistelösningprocessbehörighet,myndigheternastalsstöd,
avtal,redovisningavtal,för ingångnamyndigheter, avansvar

kostnads-ochEG-konsekvenserskadereglering,myndigheternas
konsekvenser.

Allmänt

avtalallautredningen studerabördirektiven utomEnligt typer av
direktivenhuvuduppgift enligtUtredningensavtal. ärarbetsrättsliga att
bör hamyndigheternabefogenheterprecisera deklarlägga och att ta

anfördadettimerUtredningenförpliktelser.ekonomiskapå sig av
ekono-iklädsvilkade avtal ibarauppdragetframgå statenatt avser

myndig-statligamellanöverenskommelserochförpliktelsermiska
Även utredningsupp-tordeöverenskommelserbeträffande dessaheter.

gjorts. Ut-utfästelserekonomiskavilkade fall ibaradraget avse
statligaendastså detutredningsuppdragettolkarredningen att avser

regeringen.undermyndigheter
avtaldet bl.a. deomfattarutformatsutredningsuppdragetSom som

skadeståndpånågon kräveri anledningaktualiseras statenkan attav
avtalsförhållande.någotgrundar sigintesom

till syfteuppenbarligenharUtredningsuppdraget att trygga
främjaocksådärmedochfinansmaktregeringensochriksdagens att en

tillintesyftar däremotUppdragetstatliga medel.medhushållninggod
verksamhetmyndigheternasibegränsningarutreda vilkanämnareatt

särskiltregeringsforrnen,iföreskrifterföljeravtalmed avsom
skyldigamyndigheternavilkenenligt är atti kap. 9 §föreskriften l

myndigheternasföreskrifteropartiskhet. Deochsaklighetiaktta om
alltid läsasdärförföreslår måsteutredningenavtalingårätt att som

12
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med den reservationen detta gäller bara det inte följer någotatt om
nämnda paragraf i regeringsformen. bör tilläggasDetannat attav

utredningsuppdraget inte etiska regler för myndigheternasavser
verksamhet.

allmän utgångspunkt för arbetet med utforma regelverkEn att om
statliga myndigheters ingå avtal, innehåller ekonomiskarätt att som
förpliktelser för myndigheterna inte någraär utgörstaten, att

delarsjälvständiga juridiska enheter rättssubjekt. De endastutgör av
alltså myndigheternarättssubjektet I civilrättslig mening ägerstaten.

eller något kapital. endast förvaltarinte några tillgångar Deegetegna
konsekvens myndig-tillgångarna och kapitalet En attstaten. av

heterna inte några självständiga rättssubjekt endastutgör utan
företrädare för de inte kan ingå bindande avtal medärstaten att

förutsätter sluts två självständigavarandra; avtal detatt parterett av
mellan statliga myndigheterrättssubjekt. De överenskommelser som

alltså särskild från avtalet skild rättsfiguri direktivennämns är en som
gregleras i lagstiftningen. Vad här överenskommelserinte sagtssom om

tvistelösnings-mellan myndigheter leder också till de sedvanligaatt
enligt rättegångsbalken och förfarande enligtmekanismerna, rättegång

lagen står till förfogande det1929:145 skiljemän, inteom om
uppkommer någon tillämpningen överenskommelsetvist om av en
mellan de myndigheter träffat överenskommelsen.som

regelverk statliga myndigheters ingå sådana avtal,Ett rätt attom
förpliktelser för måste i övrigt iinnehåller ekonomiska staten,som

föreskrifter regerings-första hand bygga på antal grundläggande iett
uttrycklig föreskriftformen. regeringsformen finns det ingenI som

statlig myndighet i avtal ikläda ekonomiskarätt att statenger en
finns det inteförpliktelser eller förfoga statliga medel. Däröveratt

uppdraheller någon uttrycklig föreskrift enligt vilken regeringen kan
ekonomiska förpliktelser inomstatlig myndighet iklädaatt statenen

för bemyndiganden riksdagen kan ha givit regeringen.deramen som
regeringsformen förutsätts däremot regeringen iI motiven till att

författningar och andra direktivbetydande utsträckning genom
utbetala medel och i övrigtöverlåter på underordnade myndigheter att

statliga tillgångar.disponera
ingå avtal måsteföreskrifter statliga myndighetersNya rätt attom

riksdagsbeslut berör statligaockså förenliga med vissa somvara
regeringsformenInnebörden imyndigheters disponera medel.rätt att

statligariksdagsbeslut det nödvändigtoch i nämnda göragör att
ekonomiska förpliktelser beroendemyndigheters iklädarätt att staten

myndigheterna ochriksdagen beslutat anslag tillvad omav om
ändamålen med anslagen m.m.
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ingågrundläggande kriterium för myndigheternasEtt rättannat att
avtal måste myndigheternas uppgifter och uppdrag Inomm.m.vara

gäller myndighets verksamhetsområde börför vad som om enramen
ha ingå avtal. bör naturligtvis varjemyndigheterna Härutöverrätt att

myndighet behörig ingå de avtal krävs för myndig-att attvara som
fullgöra de skyldigheter det åliggerheten skall kunna andra statensom

grund vad allmäntiaktta i myndighetens verksamhetatt av som
enligt lagar och föreskrifter. Här åsyftas sådana avtalgäller statensom

ingå för kunna fullgöra sådana skyldigheterbehöver staten,att som
sin verksamhet, enligtandra rättssubjekt, skall iaktta iliksom t.ex.

förplats och skyddföreskrifter trafik, ordning allmänom om
miljö. Vidare bör myndighet få ingå de avtalhälsa, ochnatur somen

fullgöra skyldig-behövas för myndigheten skall kunnakan statensatt
avtal, kollektivavtal.heter enligt ett annat t.ex. ett

grundläggande föreskrifterden andra sådanaI typen omav
behövs, bör myndigheternamyndigheters ingå avtalrätt att som
hålla sig inom för deåläggas i sin verksamhet med avtalatt ramen

för ändamåltillgängliga för myndigheterna destatliga medel ärsom
måste därvidgrundläggande regelnavtalen Den attvaraavser.som

för dettillgängliga för myndighetenfråga skall medel ärsomvara om
löpande budgetåret.

åläggerfinnas grundläggande regeldet måsteAtt som enen
inom för deavtalsverksamhet hålla sigmyndighet i sinatt ramen

följer redan dettillgängliga för myndighetenstatliga medel är avsom
gäller budgetregle-myndigheten enligt vadförhållandet att som om

myndighet i avtaltillgång till andra medel.ringen inte har Att etten
budgetår detutgifter eller utgifter underbinder sig för änstörre senare

sedvanligabudgetregleringen, i fall denlöpande strider alltså vartmot
utgifterskulle ådraettåriga budgetregleringen; det staten som

regeringsformenredan vid tillkomstenriksdagen inte godkänt. Men av
budgetregleringen inteså strikt tillämpningstod det klart att varaven

kundenämligen riksdagenmöjlig. motiven förutsattespraktiskt I att
ingå förbindelser för längre tidbemyndiganden än närmastattge

nödvändi-förbindelserbudgetår.följande Detta som varangavs avse
verksamhet.myndighets löpandeförga en

nödvändigt myndigheterna harpraktiska skäl det heltAv är att en
förbetalningsskyldighetingå avtal, i vilka det stadgasmöjlighet att

upphandlingbudgetåret. Varjeunder det löpandeänstaten senare
budgetår skulleunderavseende leverans och betalning ett senare

skall finnas förUtredningen föreslår detbli omöjlig. rättatt enannars
betalningsskyldighetavtal i vilka det föreskrivsmyndighet ingåatten

fördetta behövsunder det löpande budgetåretför näränstaten senare
fungera tillfredsställande.löpande verksamhet skallmyndighetensatt
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Vad myndighets löpande verksamhet framgårär vadsom en av som
föreskrivs myndigheternas uppgifter i lagar, förordningarom m.m.
och regleringsbrev. För denna verksamhet skall fungera till-att
fredsställande kan myndighet behöva ingå långsiktiga avtal t.ex.en om
upphandling hjälpmedel och stödfunktioner.av

Direktivens krav kostnadseffektivitet för helhet kanstaten som
emellertid inte uppfyllas enbart de förut nämnda förslagen tillgenom
grundläggande regler. Dessa måste kompletteras med uttryckliga
regler det till skyldighet för myndigheterna igör sinattsom en
verksamhet med avtal iaktta god hushållning med statliga medel.en
För uppfylla krav på god hushållning med statliga medel måsteatt ett
myndigheterna till de avtal de ingår också har sådanattse som en
kvalitet behövs för ekonomiska intressen i vidatt trygga statenssom
mening. Tillämpat på exempelvis upphandling bör alltså myndigheten

skyldig verka för de för bästa villkoren uppnåsatt att staten samtvara
den tilltänkte har den kompetens, den kapacitet och deatt motparten

ekonomiska behövs för han fullgöraskall kunna denattresurser som
leverans det gäller. kravetI på god hushållning med statliga medel
ligger krav på de avtal ingås får sådant innehålläven ett att ettsom
och sådan utformning det finns betryggande klarhet allaatten om

rättigheter och skyldigheter enligt avtalen.parternas
Myndigheterna bör, vad gäller deras kostnadsansvar,trots som om

skyldiga iaktta de intressen i sin helhet har detnäratt statenvara som
gäller ekonomi. Ett verka för hushållninggod med statligasätt att en
medel för helhet myndigheterna samarbetar;ärstaten att ettsom
sådant samarbete kan också öka effektiviteten i statsförvaltningen.

För på bra kunna leva till kravet på god hus-sättatt ett upp en
hållning med statliga medel bör myndigheterna också verka för deatt
avtal behövs verkligen kommer till stånd ingångnaoch avtalattsom
ändras eller bringas upphöra detta visar sig nödvändigt. Förnäratt att
myndigheterna skall kunna utföra de uppgifter i det före-angettssom
gående bör det föreskrivas myndigheten vid handläggningatt av av-
talsfrågor skall anlita den expertis inom eller myndighetenutom- -

behövs.som
Enligt utredningens mening finns det ingen möjlighet utöveratt -

vad redan skett meddela generella föreskrifter med bemyndi-som -
förgande statliga myndigheter få ingå främmandeavtal med länderatt

och deras situationerDe i vilka det kan behövas bemyndigan-organ.
den måste så speciella de inte lämpar sig för generellaantas attvara
föreskrifter. Enligt utredningens mening bör de föreskrifter visom
föreslår gälla avtal myndigheter ingår med främmandeäven som
länder eller deras med stöd här avsedda bemyndiganden, alltorgan av
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under förutsättning det finns någon uttrycklig föreskriftinteatt om
föreskrifter föreslår.sådant avtal avviker från de utredningensom som

Utredningen vill betona statliga myndigheter förvaltareatt som av
allmänna medel bör ha särskilt långtgående skyldigheter i sinatt

främjaverksamhet iaktta vad har föreskrivits och därmed godensom
statliga medel.hushållning med

föreslår bör meddelas regering-föreskrifter utredningenDe som av
i vissaförordning statliga myndigheters avtal. Innehålleti omen en

föreskrifter därvid godkännande riksdagen.kräver av
för-Föreskrifterna så långt möjligt samlas ibör gemensamen

så samlad bild rättsläget möjligt. Enordning för att somge en av
finnaför myndigheternasådan samling får det lättaregöra attantas

de föreskrifter gäller.och tolka som
i det dockmångfacetterad statsförvaltningen dagSå är ärsom

förordning.alla bestämmelser i och Enuteslutet samlaatt sammaen
specialregler förskulle behöva innehålla så mångasådan förordning
skulle dessutomfall skulle bli svår överblicka. Detskilda den attatt

Därtillgrundläggande föreskrifterna.snabbt finna debli svårare att
uttömmandeinnehållaförordning aldrig skullekommer att enen

finns föreskrifterregeringsforrnen och andra lagarreglering, då det i
om eller i ställetförhållanden måste beaktas vid sidanunder allasom

för föreskrifter.förordningens
möjligt eller lämpligtmening det alltså inteEnligt utredningens är

kanförordning in alla de specialregleri och taatt somsammaen
avtalstyper. exempelmyndigheter, anslag eller Sombehövas för skilda
finnas individuella reglerför varje affärsverkkan detnämnas att synes

bolagsbildning imedelsförvaltning, upplåning ochbl.a. somom
år.beslutas riksdagen varjeprincip av

myndig-utredningens förslag till förordning statligaSyftet med om
regleringförsta så långt möjligt allmänavtal i handheters är att ge en

medingå avtalmyndigheternas vägnarrätt statensatt menav
införabevara ellerbeaktande det också finns behov kunnaatt attavav

avtalstyperför flertalavviker från vadregler är ettanpassatsomsom
förordningenalltså vid sidaneller myndigheter. Det kommer att av

till in-bestämmelser anpassadefinnas rad särskildabehov av en
bestämmelserföreslår inte dessaUtredningendividuella behov. att

förordningsförslaget. Dennaeller tillskall upphävas anpassas
för-finns i lagar ochsådana bestämmelserståndpunkt gäller som

konsekvens detbeslut regeringen. Enordningar eller andra avav
bestämmelsedet i förordningen behövsanförda blir att somen

tillämpasföreskrifter förordningen skallföreskriver iuttryckligen att
regeringsformen, andra lagar,inte följer någotendast det annat avom

Föreskrifter i andraregeringen.förordningar eller andra beslut av
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föreskrifterna i förordningsför-författningar beslut alltsåoch övertar
de har innebörd.slaget, om en annan

ingångna avtal föreslårövergripande förfrågaI statens ansvarom
avtal. lagförslagetstatliga myndigheters Iutredningen lagen ny om

sådanaskall bli bundenvad skall krävas förregleras att staten avsom
regeringen påstatliga myndigheter underavtal, vägnarstatenssom

ekonomiskainnehållerrättssubjekt ochingår med andra än staten som
avtalalltsåLagförslagetförpliktelser för typstaten. avsammaavser

statliga myndig-till förordningden behandlas i förslaget omsom som
skallrad villkorförordningsförslagetheters avtal. I varasomanges en

få ingå avtal. Imyndighet skalluppfyllda för statlig ettatt en
förut-ocksåvillkor,vilka dessa utgörlagförslaget ensomavanges

ingånget avtal skall bindasättning för staten.att ett
aktualiserasföreskrifter kanföreslår närUtredningen vissa som

avtalsför-grundskadestånd ännågon begär ettstaten annanav
imening inteenligt utredningensföreskrifter börhållande. Dessa tas

särskildiavtalstatliga myndighetersförordningen utan enom
förordningskadereglering. Dennastatliga myndighetersförordning om

skaderegleringskungörelsen.föreslås ersätta

Inköpssamordning

iinköpssamordningbör finnasUtredningen det stortatt avenanser
det skallnärvarande dvs.omfattning förslag och dendet attsett som

myndigheterfinnas med ramavtal rätt göraattett system som ger
funktions-s.k.vissa myndigheter,Rarnavtalen skall ingås avavrop.

i denfrivilligInköpssamordningen börmyndigheter.ansvariga vara
avtal förfram bättreförhandlamyndigheter kanmeningen deatt som

få detta.skall kunnaramavtalenföljer görasin upphandling än som av
gällandedetavtal bättrefråganbedömning är änVid ettomav

förvad det kostarockså tillhittills hänsynliksomramavtalet bör tas
framtagningenförhandlingarna ochsjälv skötamyndigheten att av

ramavtalverksamhet medMyndigheternasförhandlingsunderlaget.
gällerTyngdpunkten detsamordnas.hittills närmåste liksomm.m.

för närvarande,påramavtal bör dock,ingående sätt somsammaav
hardemyndigheterna. Detfunktionsansvariga ärligga hos de som

upphandlingsex-dentillgången tillbranschkännedom och den bästa
börvadspeciella fallet. Utöveri detpertis behövs sagtsnusom

leveransvillkor.statligasamordningomfattainköpssamordning en av
avgifter enligtsjälvfinansieradVerksamheten bör genomvara

myndigheterfrån deavgiftsförordningen gör avrop.som
samordningsmyndighetskallmyndighetFrågan vilken varasom

i anledningför beslutregeringennärvarande hosligger för av en
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framställning från Riksrevisionsverket RRV. I avvaktan på detta
beslut utgår utredningen ifrån sarnordningsuppgiften liksom hittillsatt
utförs RRV.av

Avtalsstöd

Behovet ytterligare avtalsstöd bör enligt utredningens meningav ses
bakgrund främst följande omständighetermot av
Myndigheter i allmänhet ingår i huvudsak bara tvâ avtal,typer av
nämligen sin lokalförsörjning och upphandlingom om av varor
och tjänster myndigheten behöver.som
För avtal lokalförsörjning finns fullt godtagbart avtalsstödettom

Statens lokalförsörjningsverk.genom
Den mängden avtal upphandling myndigheterstora iav om som
allmänhet ingår omfattas den statliga in-avser varor som av
köpssamordningen. Rätt använd den statliga inköpssamord-ger
ningen myndigheten det avtalsstöd behövs.som

4. Avtalsstöd lämnas redan skilda myndigheter, exempelvisnu av
Kammarkollegiet och Nämnden för offentlig upphandling.
Utredningens förslag till förordning statliga myndighetersen om
avtal klarare och lättare tillgängliga regler samlade på ettger
ställe. Förordningsförslaget därigenom förutgör stöd myndig-ett
heterna i deras avtalsverksamhet.

Mot denna bakgrund finner utredningen det inte behövs ökatatt
avtalsstöd i statlig regi.

Myndigheternas processbehörighet

Flertalet centrala förvaltningsmyndigheter och affärsverken har
generell behörighet inom sitt verksamhetsområde företrädaatt staten
vid domstol. Enligt förordningen13 § 1993:1138 hanteringom av

fordringarstatliga har alla statliga myndigheter företrädarätt att staten
inför domstol i mål eller ärenden myndighetens fordringar.rörsom
Utredningen föreslår alla statliga myndigheter skall fåatt motsva-en
rande processbehörighet rörande myndighetens avtal, oavsett om
tvisten gäller fordran eller något avtalsförhållande. Dessutomannaten
får alla statliga myndigheter företräda vid skiljeförfarandestaten som

avtal inom myndighetensrör verksamhetsområde.
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myndigheterTvistelösning mellan statliga

ingåttstatliga myndigheterdet uppkommer tvist mellanOm ensomen
enligtmyndigheternamed varandra åligger detöverenskommelse

tvistande myndig-förlikas. Om deutredningens förslag försökaatt
tvisten dåuppstår frågan hurförlika tvisteninte lyckasheterna att

själv-inteEftersom statliga myndigheterskall kunna lösas. utgör
tvistelösnings-sedvanligastår nämligen deständiga juridiska enheter

förfarande enligtochrättegångsbalkenrättegång enligtmekanismerna,
till förfogande.skiljemän, intelagen 1929: 145 om

mellan olikalösa tvisterlämpligastegenerelltDet sättet attsett
ledningmedlingsförfarande understatliga myndigheter är ett av en av

normalfalletmedlare.opartisk Imyndigheterna tillkalladde inblandade
kompliceradeVidmedlingsuppgiften fullgörasbör person. merav en
rättegångslik-finns behovkan dettvister där det sägas ettettatt av

högsttillkallafinnas möjlighetförfarande bör detnande treatt
var sinsituationeni dentvistande myndigheterna börmedlare. De utse

tredje medlare.fårvareftermedlare dessa gemensamt utse en
myndighetensfinansierasför medlingen börKostnaderna av

medvid tvistertvistekostnaderpåordinarie medel sätt somsamma
juridisk person.annan

det inteeftersomfakultativmedling börBestämmelsen varaom
medling.alltid påbjudaförefaller ändamålsenligt att

ingångna avtalförAnsvar

finns någonnärvarande intedet förkonstaterarUtredningen att
uttryckligeni vilken detgällande regleringspeciellt för staten anges

statligavtalbli bundenför skallvad krävs ettstatenatt som enavsom
ochstrukturförvaltningensEftersom den statligamyndighet ingår.

gäller inomsig från vadavseenden skiljeri väsentligastyrning som
civilrättsliggällandenågon allmäntfinns det inteverksamhet,annan

avtalvill bedömatillämpliglagstiftning när ettär ensommansom
regeringsbe-eller någotföreskriftstrid någonmyndighet ingått i mot

tillämpainte direktgår såledesDetändock skall bindaslut attstaten.
för avtalfullmaktsgivarensföreskrifteravtalslagens somansvarom

myndigheteravtal statligaingår påbefullmäktigade ombudhans som
före-associationsrättsligadedirekt tillämpaheller kaningår. Inte man

associationen.binderhandlandeställföreträdaresskrifterna när enom
föreskrifteruttryckligabrist påisakEn är att ommanannan -

tvisteruppkomnaförsöka lösakan tvingasbundenhet attstatens -
reglerna.gällandeallmänttillämpning deanalogisk avgenom en
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Det bör tilläggas det inte finns något domstolsavgörande vadatt om
krävs för skall bunden avtalatt statensom ettvara av som en

myndighet ingått. Vad anförts visar det finns ochatt storsom en
besvärande osäkerhet det gällande rättsläget.om

När utredningen föreslår det för första gången skall meddelasattnu
uttryckliga föreskrifter vad krävs för myndigheterna skallattom som

ingå avtal innefattar ekonomiska förpliktelser för sestatensom
förslaget till förordning statliga myndigheters avtal, blir detom
särskilt angeläget också precisera vad krävs för skallatt att statensom
bli bunden ingångna avtal myndighet inte haft ingånär rätt attav en
avtalet. såOm inte sker skulle osäkerheten rättsläget kunna öka.om
Vad främst kan befaras kraven för skall bliär att att statensom
bunden skulle ställas så högt detta skulle hämma den allmännaatt
omsättningen; enskilda skulle helt enkelt inte våga ingåattpersoner
avtal med staten.

Enligt utredningens mening bör den angivna frågan statensom
bundenhet bedömas bakgrund de statliga myndigheterna intemot attav

nägra självständiga juridiska enheter.utgör De kan endast handla som
företrädare för och då på uppdrag riksdagen och regeringen.staten av
Deras handlande måste alltid inom för de uppdragrymmas ramen som

fått.de Med hänsyn till det mångskiftande på vilket dessa uppdragsätt
kan fastställas och ändras blir det ofta svårt för statens motparter att
exakt tänkt avtal faller inom för givna uppdrag.veta ettom ramen

Mot den angivna bakgrunden föreslår utredningen det meddelasatt
särskilda föreskrifter reglerar vad krävs för skallatt statensom som
bli bunden ingångna avtal. Syftet med dessa föreskrifter är attav
klarlägga rättsläget. Om rättsläget preciseras på det sätt ut-som
redningen föreslår främjas såväl intressen.statens motparternassom

korthetI innebär utredningens förslag avtal myndighetatt ett som en
ingår blir bindande för det faller inom för detstaten, om ramen
verksamhetsområde i förordningen med instruktion för densom anges
avtalsslutande myndigheten. Faller det utanför nämnda blir avtaletram
alltså inte bindande för För avtal, faller inomstaten. att ett som
nämnda verksamhetsområde, skall bli bindande för krävsstaten
däremot inte avtalet också skall med alla de andrastämma överensatt
föreskrifter och beslut kan reglera myndighetens verksamhet medsom
avtal. Att avtal strider sådana andra föreskrifter och beslut börett mot
enligt utredningens förslag inte automatiskt leda till bliratt staten
obunden avtalet. För inte skall bli bunden sådantatt staten ettav av
avtal bör också krävas insett eller bort inse avtaletatt motparten att
stred föreskrift eller beslut, dvs. ivarit s.k.mot ett att motpartenen
ond Som skäl för detta förslag anför utredningentro. motsattatt en
lösning skulle ställa för höga krav på skulleDestatens motparter.
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bindandeblirtänkt avtalsäkra pånämligen då för ettattatt vara-
ibland mycketredahållabliför ofta stortettatttvungnastaten -

den allmännahämmandeverka klartskulleföreskrifter. Dettaantal
tänktaintressenskada såväldärmedochomsättningen statens som

krav.berättigademotparters

avtalRedovisning av

bokföringsför-§föreskriften i 14räckermeningutredningensEnligt
råd förallmännamed RRV:stillsammans1979:1212 attordningen

behövsomfattningi deni bokföringenredovisasavtalatt somtrygga
ekonomiskadenfullständig bildskallför bokföringen om-att avge en

föreslår därförUtredningenverksamhet.myndigheternasfattningen av
föreskrifter.ytterligareinte några

skaderegleringMyndigheternas

statsmyndig-1972:416föreslår kungörelsenUtredningen att om
skaderegleringskungörelsenfallskadereglering i vissaheternas

myndighetersstatligaförordningmedochupphävs ersätts omen ny
myndig-statligafår allaförordningenskadereglering. Genom den nya

avtalsförhâllandepågrundasskador interegleraheter etträtt att som
väsentligtverksamhetsområde. Ettinträffat derasinomoch som

iJKJustitiekanslerndock ävenregelfrån denna ärundantag att
med stödersättninganspråkskall reglera allafortsättningen av

påståendepågrundasanspråket1972:207skadeståndslagen omom
dessameddela beslut. Utöverunderlåtenhetellerbeslutfelaktigt att
andravissanärvarande, regleraliksom förskall JK,beslutsskadors.k.

myndigheterAllaförfattningar.skadeståndsanspråk särskildaenligt
anledningersättningsanspråk iregleraockså haför övrigtskall rätt att

medavtalenligtförpliktelserfullgjort sina ettinte ettatt statenav
skaderegleringsför-idock intefrågan reglerasrättssubjekt. Denannat

avtal.myndighetersstatligaförordningeni §ordningen llutan om

G-konsekvenserE

någondet interåderfinnautredningen kunnatSåvitt gemensam
befogenhetergäller vilkadet statensinom EG settordning när ur-

medavtalingåskall hamyndigheterstatligaperspektiv attsom-
fria rörlighetendenBeträffandeförekonomiska förpliktelser stat.en

dockkapital finnsmänniskor ochtjänster,för gemensammavaror,
konkurrensfrågor.ochupphandlingoffentligbl.a.EG-regler, om

offentlig15281992:i lagenupphandling reglerasStatens omnumera
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upphandling tillkommit led i Sveriges EES-anpassning.ettsom som
Genom EES-avtalet har Sverige övertagit EG:s regelverk pâ konkur-
rensomrâdet.

Kostnadskonsekvenser

Utredningens förslag bör leda till förbättrad hushållning meden
medel och följd därav besparingar förstatens staten.som en
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Författningsförslag

statliga myndig-till förordning 0000:000Förslagl om
heters avtal

föreskrivs följande.Härigenom

Tillämpningsområde

statligavadmeddelas föreskrifter§ denna förordning1 I om
sådana avtalgällerskall iaktta detmyndigheter under regeringen när
ekonomiskainnehållerrättssubjektoch andramellan staten som

förpliktelser för staten.
tillämpliga delaravtal gäller ii förordningen ävenVad sägs omsom

regering-myndigheter undermellan statligasådana överenskommelser
innehåller ekonomiska förpliktelser.en som

medgod hushållningmed föreskrifternaSyftet är tryggaatt en
medel.statens

allagällerföreskrifterinnehåller allmänna2 § Förordningen som
tillämpningsområde 8-23 §§.inom förordningensavtaltyper av

slagföreskrifter för vissasärskildañmis detförordningenI även av
mellanöverenskommelserföreskrifter§§avtal 24-62 samt om

65 §.och överklagande63 och §§myndigheter 64 om

någotskall tillämpas baraFöreskrifterna i denna förordning3 § om
lag ellereller någonföljer regeringsformeninteannat avannanavav

särskiltregleringsbrev ellerförordning eller annatettett aven av
beslut regeringen.av

förordningföreskrifterna i dennade allmännagällerDessutom att
föreskriftsärskildnågot inte följerskall tillämpas bara annat av enom

i förordningen.

skallrättssubjektoch4§ avtal mellanEtt staten ett annat anses
förpliktelse förinnehålla ekonomisk staten,en

penningsummasig betalai avtalet åtagit attstaten enom
betalningsskyldighet,
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i avtalet åtagit sig fullgöra prestationstaten attom en annan av
ekonomiskt värde,

på grund försummelse följa avtalet kan blistaten attom av en
skyldig betala penningsumma eller fullgöra någonatt atten annan
prestation ekonomiskt värde,av

4. följd avtalet kan bli får utgifter inteatt statenom en av som
regleras i avtalet, för förvaltning egendom förvärvatst.ex. av som

avtalet.genom

5§ Förordningen gäller inte avtal förhållandet mellansom avser
arbetsgivare och sådan arbetstagare i §1staten som en som avses

lagen 1976:580 medbestämmande i arbetslivet.om

6 § Förordningen gäller inte heller för myndighet förvaltardennären
sådana statliga tillgångar i lag till särskild förvaltning.avsattssom en

7 § affärsverkenFör gäller endast §§, första1-11 15-17 §§, 18 §
stycket, 19-23 §§, 34 och 35 §§, 41-46 §§ och 63-65 §§.

Allmänna föreskrifter

Myndigheternas befogenheter

8 § myndighetEn har för räkning ingå avtal medrätt att statens ett
rättssubjekt enligt vad föreskrivs i denna förordning.annat som

9 § En myndighet får ingå de avtal syftar till fullgörande vadsom av
föreskrivs myndighetens verksamhet i lagar, förordningar,som om

regleringsbrev och andra särskilda beslut regeringen.av
Har regeringen beslutat statlig myndighet skall organiserasatt en

läggas eller dess verksamhet eller förashelt delvis skallattom, ner
till myndighet eller till rättssubjekt skall detöver ett annaten annan

ingå i myndighetens verksamhet vidta de åtgärderattanses som
förbehövs verkställa beslutet.att

§10 En myndighet får ingå de avtal syftar till inomäven attsom
påmyndighetens verksamhetsområde fullgöra åliggervad statensom

grund föreskriftervad allmänt gäller enligt lagar och andraav som
eller grund avtal.av

Om reglering skadeståndsanspråk grundas påstatenmotav som
något avtalsförhållande finns föreskrifter i förordningenänannat ett
0000:0000 statliga myndigheters skadereglering.om
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11 § myndighets befogenhetEn enligt 9 och 10 §§ innefattar även att
ingå

skiljeavtal
avtal förlikning2. i avtalstvisterom
i övrigt ingå de avtal ändring tillägg tilloch samtom av om

upphörande tidigare avtal behövs ochav som
avtalsförhållande.4. avtal ackord föranleds ettom som av

Om efterge fordran och förslag ackordrätt rättatt att antaom om
finns bestämmelser i förordningen 1993:1138 hanteringom av
statliga fordringar.

12 § avtal myndighet ingår får endast sådanEtt som en avse en
för fullgörasbetalningsskyldighet 4 § 1 skall under detstaten som

budgetåret.löpande
myndighet får dock träffa avtal betalningsskyldighet förEn ett om

efter utgången löpande det behövsdet budgetåret,ävenstaten av om
för tillfredsställan-myndighetens löpande verksamhet skall fungeraatt
de. Betalningsskyldigheten får sträckas budgetår,över änut mer sex
räknat från och med det då avtalet ingicks, endast regeringenom
medger det.

beslutat skall helt ellerHar regeringen myndighet läggasatt en ner
delvis verksamhet delvis skall föraseller myndighetens helt elleratt

rättssubjekttill myndighet eller tillöver än staten,ett annaten annan
får myndigheten inom för den verksamhet berörsramen som av
regeringens beslut inte ingå avtal innehåller föreskrifterett som om
betalningsskyldighet för efter den tidpunkt då förändringen skallstaten
ske. Motsvarande gäller i tillämpliga delar regeringen beslutatnär att
myndigheten skall organiseras om.

för efter13 § myndighet får ingå avtal skyldighetEn ett staten attom
fullgöra prestationutgången det löpande budgetåret en annan avav

ekonomiskt värde betalningsskyldighet § 2. Leder sådant4än etten
budgetår, får myndig-avtal till utgifter för under någotstaten senare

heten ingå avtalet endast det behövs för myndighetens löpandeattom
förutsesverksamhet skall fungera tillfredsställande. Kan det sådanaatt

utgifter budgetår efter då avtalet ingicksuppkommer detänsenare sex
krävs dock medgivande regeringen.av

beslutat läggas helt ellerHar regeringen myndighet skallatt en ner
delvis förasdelvis eller myndighetens verksamhet helt eller skallatt

till myndighet eller till rättssubjektöver änett annat staten,en annan
får myndigheten inom för den verksamhet berörssom avramen

första stycketregeringens beslut inte ingå avtal iett som avses om
efter tidpunkt dåprestation enligt avtalet skall denägastatens rum
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förändringen skall ske. heller får sådant leda till utgifterInte avtalett
för efter nämnda tidpunkt. Motsvarande gäller tillämpligaistaten
delar regeringen beslutat myndighet skall organiserasnär att en om.

14 § betalningsskyldighet myndighet ikläder iDen ettstatensom en
avtal enligt 12 § första stycket skall fullgöras anslagkunna med det

myndigheten tilldelats för det löpande budgetåret för ändamåldetsom
avtalet När det gäller avtal i § andra12ettsom avser. som avses

stycket skall betalningsskyldigheten fullgöras dekunna med anslag
myndigheten för ändamål fåttdet avtalet under detsom som avser

budgetåret få för budgetårlöpande och kan beräknas de ytterligare
under vilka betalningsskyldighet skall fullgöras.

Motsvarande gäller de utgifter för kan föranledasstatenom som av
iavtal 13ett som avses

sådantVid tillämpning första och andra styckena medräknasav
anslagssparande och sådan anslagskredit enligt 8 § anslagsförordningen
1992:760 den avtalsslutande myndigheten kan ha tillgång till.som
Förfogar myndigheten på fårreservation reservationsanslagöver etten

medräknas.dennaäven
utgifter för avtal skall betalas med lånemedel ellerNär ettstatens

förfogamed avgifter den avtalsslutande myndigheten har rätt attsom
grundskall den betalningsskyldighet åligger påöver, staten avsom

de utgifter kan föranledas avtalavtal enligt 12 § och ettett som av
i § kunna fullgöras med dessa lånemedel respektive de13som avses

avgiftsmedel myndigheten kan beräknas uppbära.
myndighet kan enligt vad föreskrivs i gåvobrev ellerEn ettettsom

de i förstaha använda andra medelrätt äntestamente att som avses -
fall får medräkna dessa medel vidfjärde styckena. I så myndigheten

tillämpningen nämnda stycken.av

Myndigheternas ekonomiska ansvar

§ ingår frågor15 När myndighet avtal eller handläggerannars omen
Frågoravtal skall den iaktta god hushållning med statliga medel.en

för helhetavtal skall så långt möjligt lösas på ett staten somom
effektivt och ekonomiskt sätt.

myndighet skall utnyttja konkurrensmöjligheter finns ochEn de som
i övrigt handla på affärsmässigt sätt.även ett

första styckenaVid fullgörande skyldigheterna enligt och andraav
kanmyndigheten eftersträva till de fördelarskall att ta somvara

samarbeta med andra myndigheter och med andravinnas attgenom
rättssubjekt än staten.
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16 § En myndighet skall, så långt möjligt, till den ingår avtalattse
ekonomisk betydelse endast med har den kompetens,motparterav som

den kapacitet och de ekonomiska behövs för fullgöraattresurser som
avtalen. Vid behov skall myndigheten till ställeratt motpartense
betryggande säkerhet för sina åtaganden.

17 § Ett avtal ekonomisk betydelse skall skriftligtärsom av vara om
inte visshet avtalets innehåll finns på sätt.annatom

§18 I avtal ekonomisk betydelse skallärett att statensom av anges
avtalsslutandeär part.
Endast föreliggerdet särskilda skäl får avtal ärettom som av

ekonomisk betydelse innehålla bestämmelse begränsar statensen som
frågorirätt avtalet låta sig företrädas statligröratt som av en arman

myndighet den ingått avtalet.än som

19 § avtalEtt ekonomisk betydelse skall innehålla alla deav
bestämmelser med hänsyn till omständigheterna fordras för detattsom
skall finnas betryggande klarhet rättigheter och skyldig-parternasom
heter enligt avtalet.

Vid tillämpning första stycket skall den avtalsslutande myndig-av
heten, så långt det möjligt, verka för sådana avtalsvillkorär attsom

enligt svensk kan utformas pårätt isätt änannatsom som anges
tillämplig svensk lagstiftning avtal, utformas i överensstämmelseom
med denna lagstiftning, allmänt accepterad praxis eller sedvänja god
affärssed.

§20 Varje avtal ekonomisk betydelse skall behovvidärsom av
innehålla sådana bestämmelser med vadränta överensstämmerom som

föreskrivs i förordningen 1993:1138 hanteringräntasom om om av
statliga fordringar.

Även i andra fall följer 19 § andra stycket börän avtalettsom av
ekonomisk betydelse innehålla bestämmelser reglerarärsom av som

skallvad gälla, avtalets fullgörande helt eller delvis för-som om
någonhindras omständighet avtalsslutande inte kunnatpartav som en

forceråda majeure.över

Handläggningen avtalsfrágorav

21 § myndighetEn skall verka för avtalen inom dess verksam-att
hetsomrâde fortlöpande har det innehåll behövs.som

myndighetEn skall fortlöpande till enligträttatt statensse
bestående avtal och skyldigheter fullgörs.tryggas att statens
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indrivning fordringarbevakning ochföreskrifterNärmare avom
statliga fordringar.hanteringfinns i förordningen 1993: l 138 avom

behandlingavtal och vid22 § myndighet skall vid ingåendeEn avav
inom eller myndig-avtalsfrâgor anlita sådan expertisandra utom-

teknisk behövsjuridisk ellerfrämst ekonomisk,heten art, somav--
beskaffenhet.med till fråganshänsyn

Processbehörighet m.m.

mål ellerinför domstol imyndighet företräder23 § En staten
verksamhetsområde.avtal inom myndighetensärenden rörsom

skiljeförfarandevidföreträder ocksåEn myndighet ettstaten som
verksamhetsområde.myndighetensavtal inomrör

ombudmyndighet ellerfår uppdraMyndigheten etten annan
talan.föra myndighetensatt

avtalföreskrifter för vissa slagSärskilda av

lokalförsörjningmyndighetersAvtal statligaom

gäller delokalförsörjningavtal myndigheters24§ För rörsom
föreskrifterna i 25-33 §§.särskilda

redovisar inkomstertilldelats anslag eller§ myndighet,25 En som
behovskall tillgodose sinatilläggsbudget,statsbudgeten ellerpå en

avtal hyraingå deoch anläggningarlokaler, mark att omgenomav
därvidMyndigheten skallbehövs för verksamheten.och arrende som

den förfogarförhålla sig inom de över.resurser somramen

för de lokalerhuri 25 §26 § Varje myndighet ansvararsom avses
företräder därvidanvänds. Myndighetenden disponerar statensom

arbetsmiljölagstiftningen. Deni frågor enligtarbetsgivaresom
i frågoreller arrendatorockså lokalhyresgästföreträder staten som

enligt jordabalken.

lokalför-ingår avtal sini 25 §§ myndighet27 När omsom avsesen
lokaliseringbeslutat dessvad regeringenskall den iakttasörjning om

§§.föreskrivs i 28-30och vad som

samråda med Statens§ skalli 2528 § myndighetEn avsessom
sinavtalingår sådantdenlokalförsörjningsverk, innan ett om
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lokalförsörjning ekonomisk betydelseär och skall gällasom av som
under längre tid år. Samråd krävs dockän inte myndighetentre när
träffar överenskommelse lokalförsörjning med statligen om en
fastighetsförvaltande myndighet.

Närmare föreskrifter samråd får meddelas Statens lokalför-om av
sörjningsverk.

29 § En myndighet i 25 § får inte ingå sådant avtalettsom avses om
sin lokalförsörjning ekonomisk betydelseär och skallsom av som
gälla under längre tid årän regeringen medgett det.utan attsex

För universitet och högskolor gäller dock regeringens med-att
givande krävs endast för sådana avtal skall gälla under längre tidsom

tio år. Detsamma gäller förän de myndigheter enligt beslutsom av
regeringen huvudmän för högreär utbildning och forskning såvitt
gäller lokaler för deras utbildning och forskning.

30§ En myndighet i § får25 ingå avtalettsom avses om en
lokalförändring, kräver ökad tilldelning anslagsmedel, höjningsom av

avgifter eller motsvarande, endast regeringen medger det.av om

31 § Varje myndighet i 25 § skall, i den utsträckning detsom avses
möjligt, samverkaär med andra myndigheter i frågor lokalförsörj-om

ning i syfte minska kostnader för såväl verksamhetatt statens som
lokaler.

Innan myndighet i 25 § ingår avtal sin lokalför-en som avses om
sörjning skall den underrätta Statens lokalförsörjningsverk sittom
behov lokaler, mark och anläggningar.av

Statens lokalförsörjningsverk skall verka för skilda myndighetersatt
lokalbehov kan lösas gemensamt.

32 § Varje myndighet i 25 § skall och fortlöpan-upprättasom avses
hållade plan myndighetens behovöver lokaler aktuellen av m.m.

lokalförsörjningsplan. Planen skall innehålla förteckning överen
ingångna hyres- och arrendeavtal med uppgift upplåtenom area,
giltighetstid kostnader föroch avtalen.

Statens lokalförsörj ningsverk får meddela verkställighetsföreskrifter
lokalförsörjningsplanen.om

33§ En myndighet i 25 och§ enligt beslutsom avses som av
regeringen skall fördela medel från anslag till statligett en annan
myndighet får överlåta och befogenheter enligt 25-32 §§ tillansvar
den mottagande myndigheten.

29



Författningsförslag 1994:136sou

Upphandling

föreskrifterInledande

särskildagäller deupphandlingavtal avseende34§ frågaI om
35-46 §§.finns i eller iföreskrifter avsessom

ochkoncessionbyggentreprenad,upphandling,§35 Tennerna
offentlig1992: 1528i lagenden innebördramavtal har omsom anges

upphandling. i
gällaupphandling skallförordning ävenVad i denna sägs omsom

ramavtal.enligt ettavrop

Finansiering

föranläggningstillgångarköpfinansiering36 § frågaI avavom
kapitalförsörjningsförbestämmelser ifirmsförvaltningsändamål

1992:406.ordningen
myndighetsstycket skallförstaiandra fallI än ensom avses
regeringenpenningmedel, intemedenbartupphandling finansieras om

bestämmer annat.

upphandlingVissa typer av

hyra,upphandlingsavtalfår ingå§ myndighet37 En ett som avser
lägreavtalet innebärendastutrustninghyrköpleasing eller enomav

livslängd,ekonomiskahelautrustningensförkostnad översettstaten,
köp.anskaffatsutrustningenän genomom

förgällautrustning fårleasing eller hyrköphyra,avtalEtt avom
utrustningen,behövermyndighetenavtalsslutandetid denden som

sådantmedgeRegeringen kanför år i sänder.högstdock att ettsex
tid.får gälla längreavtal

elleråterhyraförsäljning ochbådeinnefattaravtal,38 § Ett som
ingås endastavtal fårformereller liknandeåterköp omavav varor

medger det.regeringen

endastkoncessionavtalfår ingåmyndighet39§ En ett omom
det.medgerregeringen

30



SOU Författningsförslag1994:136

Betalningsvillkor

40 § I avtal upphandling eller tjänsterett skallom attav varor anges
betalning sker först sedan levererats eller tjänsterna fullgjorts.varorna

En myndighet får dock erforderlig säkerhet åta sig förskottsbe-mot
talning om

det affärsmässigtär motiverat och förskottsbetalning brukarom
förekomma enligt tillämplig sedvänja eller praxis eller

2. regeringen medgett det för viss upphandling.en
Avser upphandlingsavtal skall levererasett vid fleraatt varor

tillfällen eller tjänster skall utföras under längre tidsperiod,att fåren
avtalet innehålla föreskrifter delbetalningar.om

Första tredje styckena gäller i tillämpliga delar vid upphandling-
byggentreprenader.av

Hantering upphandlingsfrágorav

4l§ Varje upphandling myndighet skall, så långtgörsom en
möjligt, ske enligt långsiktig plan. Den skall grundas påen en

prövning myndighetens behov på kort och lång sikt. Närnoggrann av
det gäller datorer och informationsteknologi skall därvid särskilt
beaktas statliga myndigheters kan behövaatt samverka.system

Samverkan mellan myndigheter

42 § I syfte fullgöra det ekonomiska iatt 15 §ansvar som anges
skall myndigheterna efter samordnasträva sin upphandling. Dettaatt
gäller särskilt beträffande sådana och tjänster statenvaror som
sammanlagt upphandlar i omfattning.stor

43 § I fråga sådana och tjänster myndigheternaom varor som
sammanlagt upphandlar i omfattning skall till grund för samord-stor
ningen finnas ramavtal. Ett sådant ramavtal skall den avtalsslutandege
myndigheten och andra statliga myndigheter tillrätt underavrop en
viss period. Ett sådant fårramavtal gälla för alla myndigheter eller

förbara vissa myndigheter.

44§ Ramavtal ingås för räkning de myndigheterstatens av som
regeringen bestämmer. I övrigt får myndigheter har storsom
erfarenhet upphandling, efter samråd med den myndighetav som
regeringen bestämmer, åtaga sig ingå ramavtal avseendeatt att varor
och tjänster myndigheten själv brukar upphandla.som
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myndig-övrigalämnaramavtal skallingåttmyndighetEn ettsom
behövs.avtaletråddeinformation ochdenberörsheter somomsom

denramavtal samordnasverksamhet medMyndigheternas45 § av
regeringen bestämmer.myndighet som

statligaskallekonomisk betydelseupphandlingdet gäller46 § När av
leveransvillkor tillämpasallmännaenhetligaförverkamyndigheter att

skallsyftedettaupphandling. Islagvidmyndigheteralla avsammaav
anmälaleveransbestämmelserallmännautarbetatmyndighetvarje som

myndighetDennabestämmer.regeringenmyndighettill dendetta som
vilkauppgiftermyndigheterövrigalämnabegäranskall på om

finns.leveransbestämmelserallmänna som
utarbetatupphandlingförmyndigheterfleraHar typ avsamma

någoninnehållskildadeoch harleveransbestämmelserallmänna
i syftesamrådamyndigheterskall dessapunkter,väsentliganågraeller

leveransbestämmelser.allmännauppnå enhetligaatt

Överlåtelse

föreskrifter ifinnsegendomfastaöverlåtelse§ Om47 statensav
tillhörig fastförsäljning1971:727 statenförordningen avom

egendom m.m.
finnstjänsterelleröverlåtelseavseendeavtalfrågaI varoravom

och tjänsteex-1992:191avgiftsförordningenföreskrifter isärskilda
192.1992:portförordningen

föreskrifterna isärskildadeövrigtgäller iöverlåtelseOm
48-50 §§.

elleraktierförvaltarräkningförmyndighet48 § En statenssom
överlåtafårägarinsatserstatligaliknandeellerföretagandelar i ett

det.medgerregeringenendastdelvishelt ellerdessa om

denegendomstatlig änfår säljamyndighet49 § En som avsesannan
för sinegendomenbehöverlängreden inte48 §§ochi 47 om

verksamhet.
fårmarknadsvärdesaknaregendomsådandetKan attantas

egendomen.bortmyndigheten ge

överlåtasfår47-49 §§idenegendom än50 § Annan avsessom
det.medgerregeringenendast om
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Ägarinsatser vid bolagsbildning m.m.

§ myndighet får51 En inte i någon regeringensavtal,typ utanav
medgivande, förbinda sig använda statlig egendom tillatt

bildande svenska eller utländska bolag, föreningar, stiftelserav
eller andra liknande rättssubjekt,

2. andra förvärv aktier eller andelar i ellersvenska utländskaav
bolag, föreningar eller liknande rättssubjekt,

förvärv finansiellaandra instrument vilkas avkastning ärav
knuten till det utgivande företagets vinst eller utdelning eller isom
övrigt utformade så värdeutvecklingen liknar den gäller förär att som
aktier,

4. andra slag ägarinsatser eller kapitalinsatser i sådana rätts-av
subjekt undersom avses

insatser i joint-venture eller liknande företag.5.

upplåningAvtal om

§52 myndighet får lån eller ingå växelförbindelse baraEn ta upp om
det följer förordning regering-lag, eller särskilt beslutetten en avav

gäller fråga förbindelser liknandeDetsamma i andraen. om av
innebörd.

Avtal utlåning, borgensâtagande, garantiåtagandeom m.m.

53 § avtal utlåning, borgensåtaganden, garantiåtaganden ochFör om
liknande förbindelser gäller de särskilda föreskrifter finns i ellersom

§§.i 54-57avses

54 § andra fall får statlig myndighetI i 55-57än som avses en
låna statliga medel, ingå borgen, ställa egendomstatensut som

garantiåtaganden liknande utfästelsersäkerhet, eller endastgöra om
det följer förordning särskilt regering-lag, eller beslutettav en en av
en.

55 § myndighet får i avtal överlåtelse egendom ellerEn ett om av
tjänster sådan köpeskillingskredit kan medgesmedge utan atten som

eftersätts i Sverige allmänt godtagenoch enligträttstatens som en
praxis, handelsbruk eller sedvänja länmas i avtal yrkesmässigaom

tjänster. köpeskillings-överlåtelser sådan egendom eller sådana Enav
kredit skall affärsmässigt motiverad.vara
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fåregendom eller tjänsteröverlåtelse56§ avtalI ett enavom
medsådant garantiåtagande,myndighet överensstämmergöra ett som

sådanyrkesmässig överlåtelsesvensk lag gällervad enligt avomsom
enligt i Sverige allmänteller sådana tjänster elleregendom som en

sedvänja lämnas denpraxis, handelsbruk ellergodtagen av som
eller sådana tjänster. Ettöverlåter sådan egendomyrkesmässigt

affärsmässigt motiverat.skallgarantiåtagande vara

byggentre-gäller avtal§ Föreskrifterna i 55 och 5657 även om
prenader.

högskolorsådan forskning vid universitet ochAvtal somom
med medelfinansieras externa

eller högskolauniversitetsådana avtal, i vilka58 § För ett somen
tilllokaler eller andraställer personal,förföreträdare staten resurser

universitetetanställd vidforskningsuppgifterförförfogande som en
rättssubjektutföra för någotåtagit sig äneller högskolan annatatt

§§.föreskrifter i 59-61finns särskildauppdragsforskning,staten

sådana forsk-endastuppdragsforskning fåravtal59 § Ett avseom
med denförenligtfrämjar ellervilkas utförandeningsuppgifter är

universitetet ellervidskall bedrivasoch utbildningforskning som
högskolan.

uppdrags-ingås mellanuppdragsforskning skall60 § avtalEtt om
elleruniversitetetföreträddochuppdragstagarengivaren, staten av

högskolan.
vadutfomining skall,innehåll ochfråga avtalets utöverI somom

gälla vadförordning,föreskrifterna i dennade allmännaföljer somav
fjärde styckena.i tredje ochföreskrivs

förnågotinte haruttryckligenskallavtaletI statenatt ansvaranges
sitt uppdrag.fullgöruppdragstagarenatt

för alla personal-ersättningtillförsäkras tillavtaletskall i rättStaten
lokaler ochutnyttjandealla kostnaderkostnader, för avsom avser

föranledskostnaderför alla andraandra samt avsomresurser
högskolansuniversitetets ellerden del iinbegripenuppdraget, däri
uppdraget.belöpa påadministrationskostnadercentrala ansessom

kanför de skadortill ersättningtillförsäkrasskall rättStaten även som
samband med uppdraget.iuppkomma
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61 § Ett avtal uppdragsforskning får längst den tid kanom avse som
beräknas föråtgå genomföra uppdraget.att

§ föreskrivs62 Vad i 59-61 §§ gäller i tillämpliga delar ävensom
statlig myndighet uppdragsgivare eller finansierarnär ären annars en

forskningsuppgift vid universitet eller vid högskola. sådana fallIett en
får dock universitetet eller högskolan ingå överenskommelse meden

myndighet utförandenämnda forskningsuppgiften även utan attom av
tillförsäkras den till ersättning i 60 § fjärde stycket.rätt som anges

överenskommelser mellan myndigheter

§63 Myndigheter träffat Överenskommelse med varandra ärsom en
skyldiga iaktta vad överenskommits.att som

§ andra stycket och följer myndigheternaAv 1 11 § kan ingåatt en
överenskommelse ändring tidigare överenskommelse.om av en

64 § Myndigheter har träffat överenskommelse med varandrasom en
skyldiga försöka lösa de tvister kan uppkommaär att gemensamt som

mellan dem i anledning överenskommelsen.av
myndigheternaOm misslyckas själva lösa tvist eller detatt en om

föreligger särskilda skäl, får de uppdraöverenskomma attom en
eller högst opartiska medlare lösa tvisten.tre att

Överklagande

65 beslut enligt denna förordning får inte överklagas.§ Ett

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den
förordningen2. Genom förordningen upphävs 1993:528 statligaom

myndigheters lokalförsörjning.
.
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statliga myndig-förordningtill 0000:0002 Förslag om

skaderegleringheters

följande.föreskrivsHärigenom

regeringen ochmyndigheter under§ förordning statliga1 Denna avser
ersättning för skadade krav påregleringgäller frågor somavom

riktas mot staten.

anledningpå ersättning igäller inte krav2 § Förordningen attav
enligt avtal.fullgjort sina förpliktelserinte har ettstaten

skadeståndslagen 1972:207ersättning med stöd3 § Ett anspråk av
på påståendeanspråket grundasJustitiekanslern,framställs hos omom

meddela beslut.underlåtenhetfelaktigt beslut eller att
andra stycket36 kap. 17 §ersättning med stödanspråk påEtt av

lagen 1974:515datalagen 1973:289,brottsbalken, 23 § om
1978:880lageneller 21 §vid frihetsinskränkningersättning om

alltidframställs hosavgifterför tullar ochbetalningssäkring skatter,
Justitiekanslern.

myndighetdenfall framställs hosersättning i andra4 § anspråk påEtt
inträffat.skadan harverksamhetsområdeinom vars

Karnrnarkollegi-framställas hosersättning skall dockanspråk påEtt
åtagandekollegietsomfattasersättningfråga ärnäret avsomom

vidförsäkringsskyddförordningen 1993:674enligt §4 m.m.om
statliga tjänsteresor.

förhandlarersättningsanspråk framställsvilken§ myndighet hos5 En
skadestånd och förmed den kräverräkningför statensstatens som

inför domstol.sakentalan i
påfår myndighetenföljer 6 § vägnarmånI den statensannat av

skadestånd.frågabesluta i om
frihetsin-ersättning vid1974:515ärende enligt lagenI ett om
sökandenmedel tillerkännasallmännagottgörelseskränkning kan av

måndeni ärendet iutredningbiträde och förersättning tillför
rättshjälpslagenenligtskall betalaskostnaderna statenav

1972:429.

samrådaskallärende enligt 5 §handläggermyndighet6 § En ettsom
principiell ellerärendetJustitiekanslern,med är stornatur avavom

betydelse.ekonomisk
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Uppkommer i ärende handläggs myndighet änett som av en annan
Justitiekanslern fråga åtagande för betala högre skade-staten attom
stånd 250 000 kronor, skall ärendet hänskjutas till Justitiekanslern.än

Justitiekanslern får besluta föreskrifterna i första och andraatt
styckena inte skall tillämpas.

7 § Justitiekanslern kan uppdra myndighet fullgöra vadatten annan
enligt denna förordning ankommer på honom. Justitiekanslern kansom

från myndighet handläggningen ärendeäven överta etten annan av
förordningen.isom avses

8 för§ En myndighet får uppdra Kammarkollegiet dessatt svara
risker och hantering frågor ersättning enligt trafikskadelagenav om

på1975:1410. Har sådant uppdrag lämnats skall anspråkett ett
ersättning enligt lagen framställas hos Kammarkollegiet.

skalltillämpas9 § Föreskrifterna i denna förordning bara någotom
inte följer lag eller förordning eller särskiltannat ettav en av en av

beslut regeringen.av

10 § beslut enligt denna förordning fårEtt i ärende handläggsett som
inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den
förordningen kungörelsen 1972:4162. Genom upphävs stats-om

myndigheternas skadereglering i vissa fall.
Om anspråk på ersättning har framställts före ikraftträdandetett

får den handläggande myndigheten besluta slutföra ärendet enligtatt
äldre bestärmnelser.
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till statliga myndigheters3 Förslag lag avtalom

föreskrivs följande.Härigenom

förekonomiska förpliktelser1 § lag gäller sådana avtal medDenna
ingår förstatliga myndigheter under regeringen statensstaten som

med rättssubjekt.räkning andra
mellanför avtal förhållandetgäller inteLagen statenett avsersom

lagensådan iarbetsgivare och arbetstagare avsesen somsom
helleri arbetslivet. gäller inte1976:580 medbestämmande Denom

statligamyndighet ingår den förvaltar sådanaför avtal närett som en
särskild förvaltning.tillgångar i lag tillavsattssom en

avtaletingår gäller§ avtal myndighet2 Ett staten,mot omsom en
förordning medverksamhetsområde i denfaller inom det som anges

regeringen beslutat.instruktion för myndigheten som

iutanför det verksamhetsområde3 § avtal, fallerEtt som angessom
gäl-myndigheten,för den avtalsslutandeförordningen med instruktion

sådant ytterligaredet faller inom någotdettaler mot staten,trots om
myndigheten följerverksamhetsområde för avsom

myndigheternasföreskrift föreskrifternanågon än omannan
myndigheteninstruktion förverksamhetsområde i förordningen med

eller
särskilt beslut regeringen.2. ett av

verksamhetsområdefaller utanför det4 § Om avtal,ett somsom
myndig-den avtalsslutandemed instruktion föri förordningenanges

verksamhetsområdenytterligarefaller utanför deheten, dessutom som
förhållandedettai 3 § gäller avtalet utommot statentrots senareavses

faller utanför deavtaletinsåg eller bort insefall dåi de attmotparten
verksamhetsområdena.ytterligare

iverksamhetsområde§ avtal, faller inom det5 Ett angessomsom
myndigheten elleravtalsslutandeför denmed instruktionförordningen

gällerverksamhetsområde i 3sådant ytterligareinom ett avsessom
någoningåtts i stridavtaletintedetta motmot staten,trots om

inskränkerregeringenföreskrift eller något beslutmot somav
inseinsåg eller bortingå avtal ochmyndighetens rätt motpartenatt om

sådantföreskrift ellersådanhandlat i stridmyndigheten ettmotatt en
beslut.
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6 § Om myndighet, för vilken det inte finns någon regeringenen av
förordningbeslutad med instruktion, ingår i stridavtal någonett mot

föreskrift eller något beslut regeringen gäller avtalet dettamot trotsav
i det fall då insåg eller bort inse avtaletstatenmot utom motparten att

strider föreskriften eller beslutet.mot

7 § Vid tillämpning 64 5 eller § skall den omständigheten attav en,
föreskrift kungjorts i föreskriven ordning inte föranleda attensam

skall ha känt till eller bort känna till föreskriften.motpartstatens anses

8 § Vad i tillämpning den5 § motsvarandesägs äger närsom
tjänsteman, företrätt myndigheten vid ingående avtal,ettsom av
handlat i strid något beslut myndigheten.mot av

9 § Ett avtal i denna lag kan ogiltigt enligt föreskriftersom avses vara
i lag.en annan

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den tillämpning på avtalDen äger som
ingås därefter.
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kapitalförsörj-itill förordning ändring4 Förslag om

ningsförordningen 1992:406

kapitalförsörjningsförordningenföreskrivs i frågaHärigenom om
1992:406

gälla,dels § skall upphöra5 attatt
skall följande lydelse.dels 4 b § haatt

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

b4 §
tillgångar skallAvyttring av

villkor.afärsnzâssigaske pa
deskall finansieraöverskott ochmyndighet får disponera deEn

vidochavyttring enligt 4 §vidunderskott uppkommer asom
myndighetensbehövs iinte längreandra tillgångaravyttring somav

skalleller underskottsådana överskottInformationverksamhet. om
årsredovisning.myndighetenslämnas i

kraft denförordning träder iDenna
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1 Inledning

Utredningens1.1 direktiv

Regeringen beslutade den 7 april 1993 tillkalla särskild utredareatt en
för klarlägga och precisera de befogenheter statliga myndigheteratt

habör pâ pâ sig ekonomiska förpliktelser.vägnar Iatt statens ta
uppgiften ingår det stöd myndigheternaäven kanövervägaatt som
behöva i avtalsfrågor.

1 1 Utredningsuppdraget
.

Enligt direktiven i sin helhet finns intagna i bilaga 1 börsom
huvuduppgiften för Utredningen statliga myndigheters avtalom vara

klarlägga och precisera de befogenheter myndigheterna bör haatt att
sig ekonomiska förpliktelser. Dessutom börvägnarstatens ta

behovet stöd till myndigheterna i avtalsfrågor övervägas.av
Utredningens uppgifter i övrigt kan bakgrund direktivenmot av

enligt följande:anges

Inledande arbete

Klarlägga vilka avtal myndigheterna själva får träffa vilkaresp.
avtal kräver regeringens medgivande.som

Undersöka vilka tids- eller beloppsmässiga restriktioner finnssom
för de avtal myndigheterna får ingå.

Undersöka vilka regler finns för överenskommelser mellansom
myndigheter.

Granska statliga garantier och borgensåtaganden.

Utreda i vilken utsträckning det förekommit har blivitatt staten
för myndighets avtal på inte sätt.tvungen att ta ett avsettansvar en
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uppgiftermyndighetsuppståproblem kanIdentifiera när ensom
läggs ned.myndighetellerväsentlig månförändras i när en

verksamhetmyndighetsuppståkanproblem närIdentifiera ensom
bolagsform.iövergår

övervägandenochAnalyser

iförekommakanproblemanalysera deochKlarlägga som
påutfástelser vägnar.med myndigheternasamband gör statensatt

kanprocessbehörighetmyndigheternasreglernaUndersöka omom
någotiförtydligasbehöveroch deenhetligagöras ommer

avseende.

Överväga myndig-statligamellanöverenskommelserförformerna
heter.

Överväga myndigheter.slagsför olikareglersärskildafrågor om

Överväga behöveravtalför ingångnaövergripandedet ansvaretom
något avseende.iklargöras

Överväga ingåmyndigheternainombefogenheteroch attansvarom
klargöras.betydelse behöverekonomiskavtal av

ingångnaförpersonligtutkrävamöjlighetenKlargöra att ansvar
förvaltningsmyndig-uppdragmedKommittén överJfravtal. att se

1992:03.ledningsfonner, Fiheternas

Överväga behöverredovisningmyndighetersstatligamåni vad
avtal.ingångnaomfatta även

Överväga avtalsfrågorsärskilt stöd ibehövermyndigheternaom
upphandlingsreglerna.anknytning till dehar nyasom

förslagenförUtgångspunkter

sigpå vägnarbefogenheter taMyndigheternas statensatt
förutsättningardetillskallförpliktelserekonomiska nyaanpassas

myndigheternatilldelegeringdenuppkommit avgenomsom
deskettekonomiskadetochverksamhetsansvaret ansvaret som
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åren. Denna delegering kräver tydligtsenaste ansvaret ettav
regelverk myndigheternas handlingsutrymme.som anger

Ange under vilka former tvister mellan olika myndigheter skall
lösas.

Om myndigheterna behöver ökat stöd i avtalsfrâgor bör den
inriktningennärmare detta stöd Karnmarkollegietsövervägas.av

stödfunktion bör därvid särskilt uppmärksammas; jfr budgetpro-
positionen 1993 prop. 199293:1OO bil. 10s.

Tydliggör behov finns de grundläggande kraven påom- -
utfommingen myndigheternas avtal.av

huruvidaAnge det stöd myndigheterna får Standardavtalgenom
behöver förändras.

1 1 Utredningsarbetet
.

Utredaren skall under arbetet samråda med
Riksrevisionsverket,-
Statskontoret,-
Kammarkollegiet,-
Justitiekanslern och-
Nämnden för offentlig upphandling.-

För utredaren gäller regeringens generella direktiv utrednings-om
förslagens inriktning, beaktande EG-aspekter i utrednings-om av
verksamheten och redovisning regionalpolitiska konsekvenser.om av

Utredaren skall redovisa vilka konsekvenser förslagen får för
gällande författningar.

1.2 Arbetets uppläggning

Utredningen har bedrivits huvudsakligen så det har utarbetatsatt
promemorior med dels kartläggning gällande ordning ochen av en
inventering de problem och andra frågeställningar aktualiserasav som

dehos statliga myndigheterna de signär vägnarstatens tar
ekonomiska förpliktelser dels förslag till överväganden ochsamt
författningar rörande de statliga myndigheternas för-ekonomiska
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utredningenfram försuccessivt lagtsPromemoriorna harpliktelser.
framförts.synpunktertill demed hänsynbearbetatsoch som

internatform.isammanträden,har hållit elvaUtredningen ettvarav
Justitie-samrått medmed direktivenenlighethar iUtredningen

offentligNämnden förRiksrevisionsverket,Statskontoret,kanslern,
ochutredarensärskildeKammarkollegiet. Denochupphandling

myndigheter.besökt dessadärvidharsekreteraren
myndig-statligadeallmän enkätgenomförtharUtredningen omen

Domstolsverket,besöktdärvidharSekreterarenavtal.heternas
u-lands-förStyrelsenSIDA,utvecklinginternationellförStyrelsen

tekniskt-ekonomisktinternationelltförBeredningenSAREC,forskning
näringslivsbiståndinternationelltförStyrelsenBITS,samarbete

Sjöfarts-järnvägar,materielverk, StatensFörsvaretsSWEDECORP,
lokalförsörjningsverk, Statensfastighetsverk, Statensverket, Statens

lant-Statenshögskoleservice,förVerketpensionsverk,ochlöne-
Upplysningaruniversitet.LundsochinstitutetKarolinskamäteriverk,

GöteborgsLänsstyrelsen iRiksrevisionsverket ochfråninhämtatshar
län.och Bohus

angåendeskriftlig enkätgenomförtocksåharUtredningen en
fastigheter.försäljningochförvaltningmyndighetersstatliga av

Fortifika-sig:tillfälledärvid berettsmyndigheter harFöljande att yttra
Luft-Sjöfartsverket,Vägverket,Postverket,tionsförvaltningen,

Sveriges lant-Skogsstyrelsen,fastighetsverk,Statensfartsverket,
kraftnätSvenskaAffärsverketRiksantikvarieämbetet,bruksuniversitet,

naturvårdsverk.och Statens
semina-deltagit iharoch sekreterarenutredarensärskilde ettDen

upphandling.offentligrium om
synpunkterochupplysningarinhämtatdessutomUtredningen har

Riksgäldskonto-Kommerskollegium,Utrikesdepartementet,bl.a.från
SvenskaKonkurrensverket,teknikutvecklingsverket,ochNärings-ret,

MölndalsochMalmöGöteborgs,Stockholms,kommunförbundet samt
kommuner.

inköps-statligadenupplysningarinhämtatUtredningen har om
besökt StatensdärvidharSekreterareni Danmark.samordningen og

Danmark.Frederiksberg,AS iServiceIndkøbsKommunernes
Näringsdepartemen-tillyttrandeefter remissharUtredningen avgett

ochupphandlingardepartementspromemorian Avbrutnaövertet
dessRiksrevisionsverket övertilloch1994:83bud Dsinterna

upphandling.statligsamordningEffektivarerapport av

44



SOU l994: 136

2 Gällande ordning

2. Regeringsformenl

Statliga myndigheters befogenheter ikläda ekonomiskaatt staten
förpliktelser grundas på bestämmelserna finansmakten iytterst om
1 kap. 4 § andra stycket och 9 kap. regeringsformen RF.

Enligt l kap. 4 § andra stycket bestämmer riksdagenRF hur statens
medel skall användas. grundläggande föreskriftenDen i 9 kap. har
utformats förbud medel används påett mot att statens ett annatsom

riksdagen har bestämt första2 § stycket. Denna regelsätt än
kompletteras i det följande föreskriftermed de metoderom genom
vilka riksdagen kan reglera utgifterna. Detta sker budgetregle-genom
ring. Riksdagen fattakan dock beslut i ordning 2 § andraäven arman
stycket.

Om budgetregleringen förskrivs i 9 kap. bl.a. den företas förRF att
följande budgetår. Om särskilda skäl föreligger kan reglering-närmast

ske för budgetperiod. Budgetregleringen skall omfattaen annanen
bl.a. riksdagen anvisar anslag till angivna ändamål. Riksdagen kanatt
dock besluta vissa anslag skall utgå för budgetperiodentid änatt annan

§. Riksdagen3 kan i samband med budgetregleringen eller annars
besluta riktlinjer för viss statsverksamhet för längre tid tillanslagän
verksamheten §.7avser

Statens medel och dess övriga tillgångar står till regeringens dis-
position i vad två slag tillgångar, nämligen tillgångarutom avser av

avsedda för riksdagen eller dess myndigheter och tillgångarärsom
i lag till särskild förvaltning §.8avsattssom

Vidare gäller enligt 9 kap. 9 § riksdagen kan fastställaRF att
förgrunder förvaltningen egendom och förfogandet överstatensav

den.
föreskrivsI 9 kap. 10 § RF slutligen regeringen inte riks-att utan

dagens bemyndigande får lån eller i övrigt iklädata statenupp
ekonomisk förpliktelse.

Om den innebörden riksdagens finansmakt enligt 9 kap.inärmare
RF framgår bl.a. följande motiven 1973:90. Närseav prop.
riksdagen sin finansmakt riksdagen i omfattning faktisktutövar är stor
bunden tidigare åtaganden i lagar, i den mån riksdagen intet.ex.av
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ändrar föreskrivs citerade föreskriften ivad i lagarna. Densom -
9 kap. medel dess övriga tillgångar med8 § RF ochatt statensom -

regering-vissa undantag står till regeringens disposition innebär att-
dispositionendet ombesörjerär över statensstatsorgan yttersten som

förvaltningsåtgärdertillgångar. Med disposition därvid delsavses -
exempelvis avhän-rättsliga och faktiska dels förfogandeåtgärder,-

också riksdagen intedelse och pantsättning. Föreskriften innebär att
eller avhändakan ställa medel till myndighets förfogande t.ex.en

sakfastighet regeringens medverkan. En är attstaten utan annanen
bunden riksdagsbeslut.i sitt handlande på olikaregeringen ärsätt av

medel inte får§ första stycket följer såledesAv 9 kap. 2 RF att statens
får föreskriftstrid riksdagens beslut. Indirekt dennaanvändas i mot en

Vidare kanstatlig egendom.betydelse i fråga åtskilligstor annanom
ioch tillgångarvid sin disposition medelregeringen över statens

stödhar beslutat medbunden grunder riksdagenövrigt devara av som
Även skalldenbinda regeringen9 kap. 9 § RF. lagbeslut kan närav

jfr 346.dispositionsrätt enligt 9 kap. 8 § RFsinutöva s.
betyder enligtdispositionsrättFöreskriften regeringensom -

skallregeringen självnaturligtvis intemotiven till 9 kap. RF att-
betydandeoch måste ifrågor. Regeringen kanfatta beslut i alla

överlåta pådirektivförfattningar och andrautsträckning genom
disponeramedel och i övrigtmyndigheter utbetalaunderordnade att

ytterligaredå meddelaRegeringen kanstatliga tillgångar.över
beslutat 346.för vad riksdagen s.föreskrifter inom ramen
förvaltningenföreskrifter riksdagenSådana statensavav om

kani 9 kap. 9 § RFförfogandet denegendom och över gesavsessom
dockrekommenderadesform. motivensåväl i lag i I attsom annan

föreskrifterna skulle få lags form.
förpliktelserekonomiskabefogenheten iklädaI fråga att statenom

f denna harframhålls i motiven 3509 kap. § RF se10 ettatts.
börtillgångar. Detdisponerasamband med övernära rätten statensatt

påutfästelserregeringens sakdärför i princip göra statensattvara
10 § RFi 9 kap.bli vilseledandebedömdes kunnaDetvägnar. att

ekonomiskaingåstatlig myndighet kanallmänt inte hellernämna att
sådaneftersomförpliktelser riksdagens medgivande,utan man av en

regeringenuppfattningenmöjligen kunde få denbestämmelse att en
direktmyndighet utfästelserunderordnad kan vägnargöra statens

därförkomBestämmelsenriksdagsbemyndigande.med stöd attettav
förpliktelser.ekonomiskaiklädaendast regeringens rätt att statenavse

förmöjligtskäl måstedet praktiskaförutsattes dockDet att varaav
förpliktelekonomiskaunder regeringen åtagamyndigheter statenatt

regeringen.i direktiv frånbefogenheten borde dock ha stödDenser.
iklädaregeringenriksdagsbemyndiganden tillDe statenatt-
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ekonomiska förpliktelser behövs kunna lämnas i formerbör enklasom
med budgetregleringen.i samband Det förutsattes vissa för-att

bindelser nödvändiga för myndighets löpande verksamhetärsom en
regelmässigt kunde riksdagens beslutmedgivnaanses genom om
anslag till myndigheten. sådant medgivande kunde gällaEtt även
förbindelser för längre tid följande budgetår. betonadesDetän närmast

effektivitetendet med tanke på inom förvaltningen betydelsefulltäratt
myndigheterna får frihet ingåregeringen och tillräckligatt att

ekonomiska förpliktelser.

budgetregleringen2.2 Närmare om

1973:90Budgetregleringen har inte karaktär lagstiftning prop.av s.
anförtsomfattar enligt vad redan bl.a.321. Den attsom- -

för budgetperiod, vanligen det kommande budgetåret,riksdagen en
till ändamål. anslag får användasanvisar anslag angivna Hur dessa

väljer anslagstyp. Riksdagenpreciseras bl.a. riksdagenattgenom
fyra anslagstyper, nämligen obetecknatanvänder för närvarande skilda

ramanslag. Beslut häromanslag förslagsanslag, reservationsanslag och
,

fattat vidoch innebörden i anslagstyperna har riksdagen senastom
bil. 129 ff, bet.199293 års riksmöte 1992932100, 1prop. s.

rskr.199293:FiU 20 och199293:FiU 10 78 och 79 bet.samts.
meddelats i lag.199293: 189. Dessa beslut har inte

följande:riksdagens beslutdessa anslagstyper gäller enligtFör
överskridas riksdagensObetecknat anslag: Anslaget får inte utan

följandeanvändas undermedgivande och outnyttjade medel får inte
budgetår.

regeringen riks-Förslagsanslag: får överskridasAnslaget utanav
skall uppfyllas.för ändamåletdagens hörande det behövs attom

överskridaRiksdagen kan begränsa möjligheterna attatt angegenom
Överskridanderätten överförsför enskilda anslagen.villkor de

tilldelats dis-automatik till myndighetenemellertid inte med som
anslagsförordningenpositionsrått till Regeringen har ianslaget.

får överskridamyndigheterna endast1992:760 föreskrivit ettatt
medelOutnyttjadeförslagsanslag särskilt beslut regeringen.efter av

budgetår.förslagsanslag till följandepå får inte reserveras
reserveradeöverskridasReservationsanslag: Anslaget får inte men

reservationsanslagfår disponeras efter budgetårets slut. Ommedel ett
reserverade medelstatsbudgeten fårinte längre finns upptaget

budgetåret eftertredjeför ändamål intill utgångenanvändas avsett av
gällerstatsbudgeten.fanns Dettadet anslaget upptagetatt senast
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ändamålet med anslaget. Medlen skall därefter återföras tilloavsett
statsbudgeten särskilt regeringsbeslut. Rör det sig investe-utan om
ringsmedel behöver utnyttjas efter treårsperiodens utgång skallsom
regeringen föreslå riksdagen föra anslaget på statsbud-att nytt upp

har i anslagsförordningen föreskrivit myndig-Regeringengeten. att
heterna får disponera medel budgetår efter det anslagethögst tvâ att

bemyndigandeuppfört. Regeringen kan dock besluta attsenast omvar
disponera reservationen under ytterligare budgetår.ett

Anslaget medger möjlighet överföra utnyttjatRamanslag: att
belopp följande budgetår form s.k. anslagssparande. Anslagettill i av

efterfår överskridas utnyttjande s.k. anslagskredit eller,ett avgenom
regeringens i varje enskilt fall, merutgift redovisasbeslut attgenom

anslaget. frånunder Anslagssparande läggs till och anslagskredit dras
åretsdet följande budgetårets anslagsbelopp för fastställa det totalaatt

disponibla anslag. Regeringen beslutar anslagskreditens storlek.om
får uppgå % anslagsbeloppets storlek.Anslagskrediten till högst 7 av

normalfallet tillämpar kredit-Det förutsätts dock regeringen iatt en
fall myndighetenhögst % anslagsbeloppet. I det5gräns om av

kanbedriver avgiftsñnansierad verksamhet redovisas anslagetmotsom
dock myndighetens totala utgifter föranslagskrediten beräknas på att

avgiftsñnansieradekunna eventuella fluktuationer i den verksam-möta
heten.

förinte vilkaI riksdagens beslut anslagstyperna närmareom anges
skallutgiftsslag utgiftsändarnål skilda anslagstypernaeller desom

användas.
har i anslagsförordningen 1992:760, omtrycktRegeringen

under1993:429 meddelat bestämmelser för sådana myndigheter
redovisar inkomsterregeringen disponerar anslag ellersom

enligt §statsbudgeten eller tilläggsbudget. förordningen 2I avses
första stycket med anslag anslag riksdagen anvisatett som

ieller tilläggsbudget och regeringen sinstatsbudgeten tursom
ändamål. Vadtilldelat myndighet med visst belopp för bestämtetten

Beträffande i cirkulär 1993-06-22, dnrbestämmelsen ramanslag RRV:som ges
33-93-0936, Föreskrifter till anslagsförordningen 1992:760, ändradoch allmänna råd

följande till beloppoch omtryckt 1993:429 allmänna råd. I förhållande det som
olikatilldelats myndighet merbelastning medges på tvåramanslag kanetten en

viktigt terminologiska skillnadernaDet de upprätthålls:sätt. är att
Anslagskredit. definieras utnyttjats tilldelatBegreppet i 8 Om anslaget har utöver-

föreliggerbelopp, efter det eventuella merutgifter eller besparingar räknats bon,att
till följandeanslagskredit budgetår.

DenMerutgift. Merutgift regeringen enligt andra stycket.kan medges av-
merbelastning blir följden engángsföreteelse för det aktuella budgetåret ochärsom en
ingår inte i tilldeladedet anslagsbeloppet.
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förtsanslag gäller enligt andra stycketsägs även poster somsom om
framgår Underunder anslag, det inte uttryckligen annat.ett omupp

bestämmelserrubriken dispositionsrätt till anslag finns i 3-10 §§ om
förut nämndamyndigheternas disponera anslag enligt derätt att av

riksdagen bestämda anslagstyperna.
syftenuvarande budgetprocessen har centraltDen att gesom

de skall ställningregering och riksdag beslutsunderlag när taett gott
inriktning. Principerna förtill de offentliga utgifternas utveckling och

samband med behandlingenbudgetprocessen godtogs riksdagen iav
198788:150 bil. 11988 års kompletteringsproposition prop. s.av

198788:394. Inteff bet. 198788:FiU30 61 rskr.68 och samts.
i lagens form.heller detta beslut har meddelats

fördjupad redovisningbudgetprocessencentralt inslag iEtt är att en
myndighet. En sådantredje år för varjeoch prövning skall ske vart

inriktad styrninglångsiktigtprövning skall kunna resultera i aven
till uttryckkommer normaltverksamheten. Denna styrning genom

föroch riktlinjerför förvaltningskostnadsanslagettreåriga budgetramar
kommandeunder denförändring inriktningen verksamhetenav av

199293:FiUavsnitt bet.treårsperioden 199293: 100 bil. 1prop.
börrskr. 199293: 189. Det10 och bet. 199293:FiU 2074 samts.

planeringsramartilläggas de treåriga budgetramarna är attatt somanse
under treårsperiodenriksdagen oförhindrad omprövaoch är attatt

198788:394.198788:FiU 30 och rskr.bet.ramarna
skallstyckei föregåendeFrån treåriga budgetramarde som avses

för vissinnefattar riksdagenriksdagenskiljas de beslut att enav som
dels bestämmerverksamhet under antal år änäven treett mer --
myndighetregeringen ellerplaneringsram, dels beslutar att somen

budgetår.åtagandendisponerar anslaget får göra som avser senare
konkurrensforskningen prop.Sådana har fattats bl.a. rörandebeslut

rskr.199293:NU30,ff, bet.199293:170, avsnitt 12, 418s.
åtgärder för40, vissa199394 XII N199293:399 och statsliggaren s.

1992932100 bil. 13 57effektivare användning energi prop. s.av
XIIstatsliggaren 199394och199293:NU28, rskr. 199293:362bet.
bet.199091:88 73,energiteknikinsatser för prop.N 46 s.s. ny

199394 XII Noch statsliggarenrskr. 1990911373199091:NU40, s.
avsnitt 12,199293: 170,utveckling48, teknisk forskning och prop.

statsliggaren199293:399 ochrskr.418 ff, bet. 199293:NU30,s.
199293:l70,informationsteknologi prop.199394 55 ff,XII N s.

och199293:399199293:NU30, rskr.avsnitt 418 ff, bet.12, s.
ochrymdverksamhetnationellstatsliggaren 199394 XII N 58s.

avsnitt 12,1992932170,rymdverksamhet prop.europeisk s.m.m.
och statsliggaren199293:399199293:NU30, rskr.418 bet.

beslutockså fattatff. Riksdagen har199394 N 61XII attoms.
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Statens konstråd beställningar möjliga inom anslagetsutöver ärsom
får beställa konst intill belopp högst 8 miljoner kronor förettram av

betalning under följande budgetår 199293:prop. 100 bil. 12 95s.
bet. l99293:KuU21, rskr. 1992932252 och statsliggaren 199394 XI
Ku 31.s.

Regeringen har i budgetpropositionen 1994 199394:100prop.
bil. bet. 199394:FiU10, rskr. 199394: för132 redovisat åtgärder
förbättrad ägarstyrning och utökad revision den statliga verksam-av
heten. Därvid anfördes bl.a. 199394:lO0prop. bil. l 96: Statens.

för hushållninggod de statliga tillgångarna och dettaattansvarar en av
således sker ändamålsenligt Genom de strukturförändringarsätt.ett

sker inom statsförvaltningen påverkas förutsättningarna försom
förvaltningen de statliga tillgångarna. Gemensamt för dessaav
förändringar beslut verksamhetens innehåll och använd-är att om
ningen kapital, vilka fattades itidigare regeringen,statensav av nu
allt utsträckning delegerats till myndigheter, eller överlåtits tillstörre
bolag, stiftelser, kommuner och organisationer utanför staten.

Tidigare detaljstyrning verksamhet bedrivs i myndighets-av som
form, eller kommuner, har mål- och resultatstyrning. Förersattsav av
verksamhet överförs från myndighet till bolag denersättssom
traditionella styrningen och riksdagens budgetbe-regeringensgenom
redning styrning via bolagsordningar, avtal, beslut vid bolags-av en

och, i förekommande fall, konkurrensen på olika markna-stämma av
der. fall stiftelser stynnöjligheterna beroendeI de bildat ärstaten av
de föreskrifter lämnar i urkunder och i avtal träffasstatensom som
med stiftelserna. Till detta kommer de styrmöjligheter ges genomsom
utnämningsmakten och samtal med verksamhetsansvariga.

Denna utveckling inskärper behovet deägareatt staten,av som av
statliga tillgångarna, och dess företrädare aktiv ägarstyrningutövar en
och fördärvid utnyttjar de styrningsmöjligheter redovisatssom ovan

tillvarata ekonomiska och verksamhetsmässsiga intressen.att statens
på måste ochTydliga krav resultat riktas till verksamhetsansvariga en

ändamålsenlig uppföljning och kontroll måste ske verksamhetenattav
genomförts enlighet intentioner. aktivi med statsmakternas En

också vidtarägarstyrning kräver och dess företrädareatt staten
åliggandensanktioner de verksamhetsansvariga inte uppfyllt denär

huvudmannaskapankommer på dem. gäller oaktat valetDettasom av
och verksamhetsform, dock påverkar givetvis detta val i vilka former

sådan, aktiv,och vid vilka tillfällen stryning kan Enutövas. mer
ägarstyrning bör etableras.

Riksdagen har uppdragit regeringen tillsätta utredningatt omen
skallhur statsbudgeten och hur destatliga investeringar bör itas upp

redovisas bet. rskr. Finansutskottetl992l93zFiU30, 1992932447.
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det hittills vedertagnabl.a. på behovetpekar därvid sättet attattav
nästkommandeförfastställa budgetregleringanslagsbeslut engenom

investeringsbemyndigan-omfattabudgetår utvecklas vidare till ävenatt
bakgrundutgiftsåtaganden. Mot dennaliknande långsiktigaochden

utredningsarbete bl.a.inlettsFinansdepartementetdet inomhar ett om
redovisas jfrbudgeteras ochstatliga investeringarna bördehur prop.

bil. 102.1993942100 1 s.

förFöreskrifter i grundernalag2.3 om

förvaltningen statlig egendom m.m.av

gällandegenerelltnågoni lag meddelathar inteRiksdagen ännu
egendom ochförvaltningengrunderna förreglering statensavom

lagreglerfinns riksdagenden.förfogandet Däremotöver antagnaav
allmännagäller särskilt dentillgångar.vissa Dettaförvaltningen avom

reglemen-1092 medlagen 1983:förvaltas enligtpensionsfonden som
förvaltningenexempelpensionsfonden. Ett ärför Allmänna annatte

behandlas i reglementetRiksförsäkringsverkets fonder somav
förvaltningenangående1992:16221961:265, ändrat senast av

fonder.Riksförsäkringsverkets

lån föri upptagandeFöreskrifter lag2.4 avom
räkningstatens

upplåning1989:246ändrad1988: 1387,Enligt § lagen1 statensom
regeringenbemyndigasänderbudgetår iriksdagen för takan attett

ändamål, nämligenföljandetill förlån statenupp
utgifteroch andrastatsbudgetenilöpande underskottfinansieraatt

beslut,riksdagensgrundar sigsom
garantierfullgöra sådanaochsådana kreditertillhandahålla somatt

beslutatriksdagen om,
köpamed Riksbankensamrådoch ilösa in uppatt amortera,

statslån samt
ochvalutareservRiksbankens behovtillgodose stats-4. att avav

marknadsoperationer.förpapper

låndefårRiksgäldskontoretbeslutaRegeringen kan taatt som nuupp
nänmts.

upplåningenligt § lagen1Lån tagits statensstaten omavsom upp
Regeringen kanregeringen.förvaltaslagskall enligt 2 § avsamma
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dock överlåta denna uppgift Riksgäldskontoret.
Staten enligt 3 § lagenär upplåning ansvarig för samtligastatensom

lån och garantier regeringen eller Riksgäldskontoret ombesörjer.som
Regeringen har förordningeni 1989:248 med instruktion för

Riksgäldskontoret uppdragit kontoret och förvalta lån tillatt ta upp
enligt nämnda lag.staten

motiven tillI lagen föreslog departementschefen prop. 198687: 143
f riksdagen57 årligen skall besluta regeringenatt att etts. ge

beloppsmässigt opreciserat lånebemyndigande och dettaatt av
regeringen överförs till Riksgäldskontoret med stående bemyndi-ett
gande intas förordningi med instruktion för Riksgäldskonto-som en

bakgrundSom bl.a. följande. statligaDet budgetsaldotret. angavs
bestäms faktorermängd framkommer radav en som genom en
enskilda beslut riksdagen inkomster och utgifter. Det framförärav om
allt budgetens inkomstsida svår med någon exakthetär attsom
precisera. förKalkylen budgetsaldot blir därför så osäker denatt
knappast mycket betydande marginaler kan ligga till förgrundutan ett
beloppsmässigt preciserar lånebemyndigande. Därtill kommer
Riksbankens eventuella behov fylla på valutareservenattav resp.
innehavet för marknadsoperationer vilket belopps-statspapperav
mässigt omöjligt kan förutses. Eftersom riksdagen har ñnansmakten
bör beslutet lånebemyndigandet formalitet. Detän ärom vara mer en
därför lämpligt riksdagen årligen fattar beslut i frågan iatt ett
anslutning till ställningstagandet till finansutskottets betänkande om
riktlinjerna för ekonomiskaden politiken Däremot det intem.m. synes
ligga något egentligt värde i lånebemyndigandet beloppsmässigtäratt
preciserat. Det belopp behöver följerlånas i stortsom upp av
riksdagens beslut skatter och utgifter.om

specialmotiveringen tillI 3 § lagen upplåning prop.sägsstatensom
1986872143 88 för utländska långivare inte skallatt att t.ex.s.
behöva Riksgäldskontoretosäkra faktiskt har erforderligavara om
bemyndiganden bör på tydligt garanti försättett att statenges en

för alla låneâtaganden Riksgäldskontoret gör, oavsettsvarar m.m. som
kontoret faktiskt haft befogenhet åtagandet eller inte.göraattom

Föreskrifter2.5 regeringenav

Som anförts i det föregående föreskrivs i 9 kap. 10 § RF regering-att
inte riksdagens bemyndigande får lån eller i övrigtutan taen upp

ikläda ekonomiska förpliktelser. Däremot innehåller regerings-staten
formen någoninte uttrycklig föreskrift statliga myndighetersom ger

ikläda ekonomiska förpliktelser, riksdagen be-rätt att staten om
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bemyndigande frånstödregeringen, medså ellerstämmer ettavom
regerings-motiven tilldenna Imyndigheternariksdagen, rätt.ger

få sådan medmyndigheter kunnaemellertidformen förutsätts rätten
regeringen måsteSådana direktiv frånfrån regeringen.stöd direktivav

bemyndigandenför deligga inomdå uppenbarligen somramen
Istöd 9 kap. 10 § RF.från riksdagen medregeringen kan ha fått av

enkel formregeringen kan ibemyndigandena tillmotiven att gesanges
framgådär anförsvadbudgetregleringen;samband medi attsynsav

ocksåunderförstådda. Härav följerbemyndiganden oftariksdagens är
Även regeringen, enligtdirektiv frånderäckvidden oklar.äratt som

förförutsättninguttalanden i motivennämnda utgör att enen
torde iförpliktelser,ekonomiskaskall få iklädamyndighet storstaten

därmed oklara.underförstådda ochutsträckning vara
generelltmyndigheternågra för allameddelatRegeringen har inte

ekonomiskaiklädaför demdirektivgällande rätt statenattom
författningsbe-antalbetydandefinnsVadförpliktelser. är ettsom

itagits indirektivområden ochrad viktigaförstämmelser somen
författningsbestännnelserflertaletTill grund förregleringsbreven.

riksdagen.ligger beslut av

betalningarmyndighetersStatliga2.5.1

förordningenibetalningar reglerasmyndighetersstatligaFrågan om
medelsförvaltning.ochbetalningarmyndighetersstatliga1994: 14 om

regeringen.myndigheter underförFörordningen gäller
betalningarmyndighetersstatligaförordningenFöreskrifterna i om

själva beslutamyndigheternasmedelsförvaltning begränsar rättoch att
betalningar.avtal sinaträffaoch om

i Riks-checkräkningstatsverketsförsförordningen§Enligt 2
skercheckräkningstatsverketspåInsättningarbanken. genom

checkräk-tillanslutetkontogirering tilleller ärinbetalning ett som
Uttagcheckräkningen.pådirektInsättning kanningen. görasäven

fråneller direktcheckräkningentillanslutetfrån kontosker ärett som
myndighetöverföringsuppdrag. Encheck ellercheckräkningen genom

statsverketsfrånochpåinsättningardirektafår 3 §enligt uttaggöra
RRV.medgivandeefterendastcheckräkning av

4 §betalning. I sägsbestämmelserfinns att4-6 §§l enom
och utbe-tillinbetalningarförskilda kontonskall hamyndighet

anslutnaskallkontonMyndighetensmyndigheten.talningar från vara
till ochBetalningaranvänder.koncernkontosystemtill de statensom

enligt 4kontonmyndighetensviaskallmyndighetfrån görasen
deinomvia kontonskallmyndigheter görasmellanBetalningar
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koncernkontosystem använder.statensom
Betalningsförmedling regleras i 7-10 §§. Förmedling be-av

talningar till och från myndighet skall enligt 7 § ske på företten
helhet kostnadseffektivt och säkert Statens behovstaten sätt.som av

information myndigheternas betalningar skall tillgodoses. l 8 §om
stadgas myndighet får träffa avtal med bank förmedlingatt en en om

betalningar till och från myndigheten. Enligt 9 § skall avtalettav om
betalningsförmedling in till RRV för godkännande. Detta gällerges
dock inte avtalet innebär myndigheten skall tillämpa avtalatt ettom

betalningsförmedling RRV för räkning träffat medstatensom som
banken fråga.i fårRRV godkänna avtal betalningsförmedlingett om
endast villkoren enligt §7 uppfyllda.ärom

Förordningen trädde i kraft, i fråga den8 § juli 1994, och i1om
övrigt den 1994.1 Genom förordningen upphävdes bl.a. för-mars
ordningen 1974:591 skyldighet för statlig myndighet anlitaattom
Riksbanken eller postgirot och förordningen 1981:530 stats-om
verkets checkräkning i Riksbanken.

De redovisade föreskrifterna statliga myndigheters betalningarom
bygger på vad anförts i skilda budgetpropositioner och i riks-som
dagens beslut i anledning därav. I 1992 års budgetproposition prop.
l99192:10O bil. ff, bet.1 57 199192:FiU20, rskr. 1991922128s.
redovisade finansministern de krav bör ställas på det statligasom
betalningssystemet. Dessa krav konkretiserades i 1993 års budgetpro-
position enligt följande prop. 1992932100 bil. bet.1 132,s.
199293:FiU10 80 och bet. l99293zFiU20, rskr. 1992932189.s.

Förmedlingen de statliga betalningarna utifrånbör ske på ettav-
synvinkel kostnadseffektivt Ränteförluster skallsätt.statens

minimeras fördröjningaroch skall undvikas.
statligaDet betalningssystemet skall tillanpassat statensvara-

redovisningssystem och informationsbehov.samlade Detstatens
måste vidare till det arbete pågår med utvecklingenanpassas som av
den finansiella styrningen myndigheter.av
Det statliga betalningssystemet skall så utformat det skapasattvara-
valfrihet för allmänheten och myndigheterna välja den be-att
talningsförmedlare bäst betalningsavsändarens ellersom passar
betalningsmottagarens behov. Valfriheten möjliggör konkurrens
mellan olika betalningsförmedlare främjaroch den långsiktiga
effektiviteten i betalningsförmedlingen.
Det statliga betalningssystemet skall så högsammansatt attvara-
säkerhet Kriterier för behörighet till skallgaranteras. systemet
definieras. Myndigheternas säkerhetstänkande måste öka. Säkerhet
i betalningsförmedling måste garanteras.
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finansministern vidare prop.anfördebudgetproposition1993 årsI
utvecklat statligtgenomförandetbil. 1331992932100 1 ettatt avs.

be-till statligainnebär Postgirotsbetalningssystem ensamrättatt
förskyldighet1974:591Förordningenupphör gälla.talningar att om

därvidPostgirot måsteelleranlita Riksbankenmyndighetstatlig att
får dock intebetalningsförrnedlareväljaFrihetenupphävas. att

för sin betalnings-kostnaderfår ökadekoncerninnebära statenatt som
effektiv hanteringhindrafår vidare inteförmedling. Den statensaven

informations-samladeinte motverkaredovisning i övrigt statenssamt
meddärförskallförordningen ersättasnämndabehov. Den ettnyss

i enlighetintressentillRegelverket skallregelverk. statenstanytt vara
befogen-ochMyndigheternasanförts.tidigaremed vad ansvarsom

bör skapasframgå. Dettydligtsammanhangskall i dettaheter
aktuellaavtal medtecknasjälvaför myndigheternamöjligheter att

dockutgångspunkt börviktigbetalningsförmedlare. En attvara
bevakarsamråda med RRV,alltid skallmyndigheterna att statenssom

myndigheternasunderlättaåsidosätts. Förintesamlade intressen att
användascheckar kunnabetalkort ochbörbetalningsförmedling t.ex.

avropsavtalaffärsmässigatecknabör därförutsträckning. RRVi större
betalningstjänster.vissaleverantörermed av

bl.a. prop.ñnansministemSammanfattningsvis föreslog
koncernkontosystemetstatligadetbil. 1351992932100 1 atts.

förmedlakanjuli 1993den 1det fr.o.m.såbyggsCassaNova attut
kvarvarandePostgirotsBankgirot.Postgirotsåväl viabetalningar som
härmedkommerbetalningsförrnedlare attensamrätt statenssom

anlitamyndighetstatligförskyldighetFörordningenavskaffas. attom
regelverk förmedskalleller PostgirotRiksbanken ersättas nyttett

utfornming påbetalningssystemetsstatligaDetstatliga betalningar.
valmöjliggörinriktningmedutreds vidare ettlängre sikt avsomen

Finans-betalningssystemet.inomkoncernkontosystemfleraeller
regeringende kravinnebärförslagetanfördeministern attatt som

uppfyllas.kommerbetalningssystemetställer på det statliga att
nämndaförutanfört sefinansministernbiföll vadRiksdagen

riksdagsskrivelser.utskottsbetänkanden och

Medelsförvaltning2.5.2

undermyndigheterstatligahosmedelsförvaltningenFrågor om
statliga1994:14förordningen§regleras i 11regeringen om
kapital-i §8medelsförvaltningochbetalningarmyndigheters samt
därefter1993:430,omtryckt1992:406,försörjningsförordningen

1994:942.ändrad
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Nämnda föreskrifter binder myndigheternas handlande i ekonomiskt
hänseende på sådant deras möjlighetersätt ingå avtal medett att att
enskilda eller träffa överenskommelser andramed statliga myndigheter

medelsförvaltningen mycket begränsade. Regeringens före-ärom
skrifter hur anslagsmedel skall betalas till myndigheterna ochutom

hur medlen skall placeras i avbidan de behöver föranvändasattom
anvisat ändamål lämnar sålunda inte något för myndigheternautrymme

själva bestämma placeringen likvida medel. Enligt dessaatt om av
föreskrifter gäller i allmänhet i huvudsak följande. frågaI om
medelsförvaltning gäller enligt § förordningenll statliga myndig-om

medelsförvaltningzheters betalningar och kontanta medel inteatt som
behövs för omedelbart förestående utbetalningar skall, inteom
regeringen beslutat något insatta på statsverkets checkräk-annat, vara
ning i Riksbanken eller, såvitt gäller medel i 8 § kapitalför-som avses
sörjningsförordningen, på räntekonto i Riksgäldskontoret. En
myndighet har enligt 8 § kapitalförsörjningsförordningen tillgång till

räntekonto i Riksgäldskontoret. Detta konto skall föranvändas deett
medel myndigheten disponerar i den verksamheten. Räntevillko-egna

skall marknadsmässiga. Regeringen bestämmer i reglerings-ren vara
brev vilka anslagsmedel skall tillföras räntekonton. Enligt §17som
anslagsförordningen överförs sådana frånmedel statsverkets checkräk-
ning i Riksbanken till myndighetens räntekonto. §I 19 samma
förordning finns regler motsvarande innebörd för det fall attav en
myndighet tilldelas ytterligare medel på anslag under löpandeett ett
budgetår. 20 ochI 21 §§ finns föreskrifter vissa medel skallattom
återbetalas från räntekonto till statsverkets checkräkning och attom
inkomster myndighet inte får disponera skall föras direkt tillsom
statsverkets checkräkning och alltså inte in räntekonto.

Föreskrifterna i kapitalförsörjningsförordningen myndig-attom en
het skall ha räntekonto och myndighetens skallmedel placerasett att
där gäller enligt 2 § förordning endast inte något annatsamma om
följer lag, förordning eller särskilt beslut regeringen. Detav av
förekommer regeringen i regleringsbrev bestämmer före-att att
skrifterna räntekonto inte skall gälla för myndighet.viss Iom en
regleringsbreven för 199394 finns sådant beslut frånundantagom
reglerna räntekonto för flertal myndigheter, exempelvisettom
Bankstödsnämnden, specialskolorna och Styrelsen för Sverigebilden.
För de myndigheter berörs undantag gäller i ställetettsom av
motsvarande bestämmelser förordningeni statliga myndighetersom
betalningar och medelsförvaltning. förordningDenna gäller föräven

2 Förordningen iträdde huvudsak i kraft den 1994.l mars
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sådana anslag på grund inte skall tillföras något räntekontosom annan
se 22 § anslagsförordningen.även Enligt 11 § förordningen om
statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning gäller som
huvudregel kontanta medel, inte behövs för omedelbartatt som
förestående utbetalning, skall insatta statsverkets checkräkningvara
i Riksbanken. Regeringen kan fördock visst fall tillåta placering i

bank Riksbanken.änannan
För vissa myndigheter finns särskilda föreskrifter medelsför-om

valtningen. Sålunda gäller för Riksgäldskontorets medelsförvaltning
såväl föreskrifterna räntekonto i kapitalförsörjningsförordningenom
se regleringsbrevet, statsliggaren 199394 VII Fi 21 ffs. som
särskilda föreskrifter i 10 och §§ förordningen11 1989:248 med
instruktion för Riksgäldskontoret. Enligt dessa föreskriftersenare
gäller bl.a. Riksgäldskontorets medel skall in på kontoretsatt sättas
checkräkning i Riksbanken i den utsträckning medlen inte behöver

föranvändas utbetalningar.
Regeringen har också föreskrivit andra medel skall tillförasatt

myndigheternas räntekonto. Sålunda har i Gemensamma bestämmelser
för universitet och högskolor i Utbildningsdepartementets reglerings-
brev 199394 statsliggaren 199394 VIII U 56 10 sagts atts. p.
gåvor och donationer, inte förvaltas skilt från universitetet ellersom
högskolan och inte inom dess fondförvaltning skallmotsv., placeras
på universitetets eller högskolans räntekonto.

Det bör tilläggas det finns särskilda föreskrifter medelsför-att om
valtningen för varje affärsverk. Dessa föreskrifter framgår av resp.
regleringsbrev för

Luftfartsverket statsliggaren 199394 VI K 45 ff,s.-
Sjöfartsverket statsliggaren 199394 ff,VI K 35s.-
Statens järnvägar statsliggaren 199394 VI K 32 ft ochs.-
Affärsverket Svenska kraftnät statsliggaren 199394 XII N 52s.-
ff.

Regeringen har meddelat föreskrifter målet för Riksgäldskontoretsom
verksamhet med andra statliga myndigheters medel påatt ta emot
räntekonto. Dessa föreskrifter redovisas i det följande avsnittet om
upplåning.

De redovisade föreskrifterna myndigheternas medelsförvaltningom
bygger på de principer räntebeläggning statliga medelsflödenom av
och kreditutrymmen för myndigheterna riksdagen godkänt iom som
samband med behandlingen 1993 års budgetproposition prop.av
1992932100 bil. 1 113-115 och 137 och bet.7s.
199293:FiU10 foch77 85 fp. 28, bet. 199293:FiU2O 28,5s. s.
rskr. 199293: 189. Enligt detta beslut skall myndighets räntekontoen
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anslagsbeloppet.tolftedeltillförasvarje månad en av

Upplåning2.5.3

Inledning

statliga myndig-förgällervadavsnitt redovisas rättdettaI omsom
sin verksam-medel förmening lånai någonregeringenheter under att

Riksgäldskontoret.krediter ifå lån ellerhet. Denna rätt attavser
myndigheteranslagskreditdenräknas intekrediterTill sådana som

anslagsför-och 8 §§ramanslag i 7föreskrifternafå enligtkan om
jfr avsnitt 2.2.ordningen

RiksgäldskontoretsgällervadvidarebehandlasHär omsom
upplåning.affärsverkensochupplåning om

års budgetpro-1993behandlingensamband medhar iRiksdagen av
generellinförsRiksgäldskontoretlån iposition beslutat att som en

investeringarsamtligaförvaltningsmyndigheternasfinansierametod att
budgetåretfr.o.m.förvaltningsändamålanläggningstillgångar föri

199293:FiUl0116-119, bet.bil.l99293zl00 1199394 prop. s.
rskr.199293:FiU20och bet.85 186968 och samtsamt s.s.

myndigheternahärförförutsättning189. En199293: attangavs vara
bok-enligtoch boksluttillgångsredovsiningfullständigupprättar

förvaltningsmyndigheterSamtliga1979:1212.föringsförordningen
uppfylla dessa krav.kunnabedömdes

lagbestämmelser. Däremotiredovisatsbeslut har inteRiksdagens
bestämmelserbeslut meddelatstöd riksdagensregeringen medhar av

omtryckt1992:406,kapitalförsörjningsförordningeni 4 §i detta ämne
för statligagällerDessa1994:942.därefter ändrad1993:430,

affärsverken. Deförundantagregeringen, medmyndigheter under
iinvesteringarLån tillrubrikenunderföljanderedovisas i det

förvaltningsändamålföranläggningstillgångar .
disponerafårmyndighetergodtagitsamtidigtharRiksdagen att

medellikvidasitt behovför täckaRiksgäldskontoretkrediter i att av
85199293:FiU10bet.bil. 113-115,199293:1OO 1prop. s.s.

Regeringen1992932189.rskr.199293:FiU2Ooch bet.28 samtp.
bestämmelsermeddelatbeslutstöd riksdagensmedhar sedermera av

enligtregleringsbreviochkapitalförsörjningsförordningen8 §härom i
enligtKreditutrymmerubrikenunderföljanderedovisas i detvad som

kapitaUörsörjningsförordningen.§8
iinträdetgenerellafrån detundantogsmyndighetssektorerTvå

myndigheterdels de199394,budgetåretlåneñnansieringsmodellen
tillombildningenberörsområdeFörsvarsdepartementetsinom avsom
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den myndigheten Försvarsmakten, dels samtliga universitet ochnya
högskolor inom Utbildningsdepartementets område. I 1994 års
budgetproposition dessasägs myndigheteräven bör övergå tillatt att
finansiera anläggningstillgångar för förvaltningsändamål med lån i
Riksgäldskontoret fr.o.m. budgetåret 199495 prop. 1993942100 bil.
1 103 och 110 bet. 199394:FiU1O 69 foch 72 13,s. s. p. s. s. p.
rskr. 199394:132.

Regeringen har inte meddelat något generellt bemyndigande för
myndigheterna lån å Vad finnsatt vägnar. reglerta statens ärupp som

lån i Riksgäldskontoret för de ändamål riksdagen bestämt.om som
Vidare finns föreskrifter den upplåning enligt vadom som som-
anförts i det föregående skall verkställas Riksgäldskontoret.av-

Lån till investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål

I 4 § kapitalförsörjningsförordningen finns bestämmelser lån förom
täcka investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål.att

Enligt första stycket skall myndighet finansiera sådana investeringaren
lån i Riksgäldskontoret. Regeringen beslutar särskilt degenom om

högsta sammanlagda lånebeloppen låneramar. Riksdagen har-
bemyndigat regeringen beslut sådana lån till beloppatt ettom upp av
4 500 000 000 kr i anledning regeringens förslag i 1993 årsav
budgetproposition prop. 199293:100, bil. 1 118 bet.s.
199293:FiU1O 85 18 och bet. 199293:FiU 20 rskr.samts. p.
199293:l89. Enligt uppgift i fmansplanen 1994 prop. 199394:10O
bil. 1 105 t beräknar regeringen för budgetåret 199495 dets.
samlade lånebeloppet till 9 800 000 000 kronor. Av beloppet beräknas
drygt 520 500 000 kronor ställas till regeringens disposition för att

oförutseddamöta behov, vilket drygt %5 detutgör sammanlagdaav
Ökningenlåneramsbeloppet. jämfört med innevarande budgetårs

låneramar beror dels på tillkommande myndigheterna inom Ut-
bildningsdepartementets och Försvarsdepartementets områden, dels att
den totala upplåningsvolymen för detta ändamål successivt ökar de

följande budgetårennärmast efter det budgetår lånemodellen införs
bet. 199394:FiU1O 69 ff, rskr. 199394:132. Regeringen hars.
därefter i regleringsbreven fastställt låneram för varje myndigheten
särskilt. Låneramen den totala skuld enskild myndighet fåravser en

hosha Riksgäldskontoret. Det bör tilläggas låneramens storlekatt
bli bestämd med beaktande vad myndighet bedömsavses av resp.

klara finansiera inom för sina alltsåattav ramen resurser, snarare en
form kreditprövning prövning det enskildaän objektet iav en av
investeringsplanerna prop. 199293:100, bil. 1 117.s.

För lånen till investeringar i anläggningstillgångar för förvaltnings-
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kapitalförsörjningsförordningenstycketenligt § andragäller 4ändamål
ekonomiskatillgångenslöptid skallLänetsvillkor.följande motsvara

skrivstillgångentakti denskalllivslängd. Lånet amorteras av.
Riksgäldskontoretår.två gångerminstskall skeAmorteringar per
grunder.marknadsmässigalånevillkoren påskall bestämma

tredje stycket§får enligt 4mindre värdeobjektEnstaka av
imed lånpåfinansieraskapitalförsörjningsförordningen sätt änannat

föranläggningstillgångariinvesteringarförRiksgäldskontoret
så fall skerfinansiering iparagrafenförvaltningsändamål. I attanges

medelmed likvidaellerförvaltningskostnaderföranslagsmedelmed
verksamhet.avgiftsbelagdvissfrån

§framgår 15anläggningstillgångmedförståsskallVad avsom
detdär1979:1212 sägsbokföringsförordningen attförsta stycket

stadig-avsedd förtillgångförstås äranläggningstillgångmed somen
förståsomsättningstillgångMedinnehav.bruk ellervarande annan

1992-04-02,rådallmännaföreskrifter ochRRV:stillgång. Enligt
innebärbokföringsförordningentillämpning1992-06-09 för av

ochitillgångensdet intestadigvarande bruk är naturavsedd för att
tillgångensavgörande förinnehavetmed äravsiktenför sig utan som

sålundaskallberedskapssyfteiinnehasklassificering. Lager som
värdepap-ochmaskineranläggningstillgång medanredovisas t.ex.som

normalai dendeomsättningstillgång omsättsbetraktas omsomper
RRV:senligtbetraktasanläggningstillgångverksamheten. Som

föreskrifter
innehasvärdepapperandraobligationer ochandelar,aktier, som-

stadigvarande,
kund-långfristigautlåninglångfristiggrundade påfordringar samt-

medfordringarräknaslångfristigavarvidfordringar, ensom
överstigande år,löptidkvarvarande ett

beredskapslager,-
underanläggningariingårlagertillgångarförråds- och upp-som-

sådanaändamål. Omsådantföravskildaförande eller ärsom
dockskall deutomståendeföranläggningsarbeteningår itillgångar

omsättningstillgångar,tas upp som
medinventariertranportmedel ochmaskiner,anläggningar,tekniska-

år,överstigandelivslängdekonomiskberäknad treen
inventariermaskiner,långtidsförhyrda m.m.,-

byggnaderlångtidsförhyrda samtm.m.-
övrigt.egendom ifastbyggnadermarkanläggningar,mark, samt-

kapital-till §33-93-0937 41993-06-22, dnrrådallmännaRRV:sI
förvaltningsändamålmedförsörjningsförordningen sägs att avses

därförfallerUtanförinfrastruktureninteändamål är art.avsom
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investeringar i broar, och järnvägsbroarvägar Någon begränsningetc.
till administrativa ändamål det alltså inte frågaär Utgångs-om.
punkten alla anläggningstillgångarär myndighetatt användersom en
sig i sin verksamhet räknas in i definitionen.av

Som exempel på investeringar får finansieras enligt 4 § tredjesom
stycket dvs. via anslag eller med likvida medel från avgiftsbelagd-
verksamhet i RRV:s allmännanämns råd enstaka ellerny--
ersättningsanskaffningar persondatorer eller andra utrustningar ochav
instrument mindre värde myndigheten behöver i sin reguljäraav som
verksamhet. All planmässig anskaffning skall dock inämntssom
normalfallet finansieras med riksgäldslån.

Vad skall förstås med enstaka objekt får enligt RRV:ssom
allmänna råd bedömas från fall till fall. Bedömningen kan utgå från att
varje myndighet eller myndighetsområde har fått sig delegeratsom

för del förvaltningsanslag vanligenettansvar en egen ettav -
ramanslag skall verksamhetsområdeutgöra i vilketett eget-
anskaffningarna Ett objekt kangörs. enligt RRV anses vara av
mindre värde kostnaden högst basbelopp.motsvarar ettom

Huvudregeln i paragrafen finansiering med lån i Riksgäldskonto-om
innebär ingen ändring i myndighetensret möjlighet finansieraatt

investeringar med bidrag från finansiärer. Vidare finnsexterna
möjlighet finansiera investeringar enligt modellen kapital medatt
konsolideringsansvar regeringen beslutar det, 11-13 §§om se
kapitalförsörjningsförordningen efter ändringen i SFS 1993:430;
jämför RRV:s allmänna råd till 4 § sista stycket EA 1994näst 43.s.

Riksgäldskontoret har den 25 maj 1993 fastställt villkor och rutiner
för upplåning i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstill-
gångar för förvaltningsändamål. Inom den regeringen beslutadeav
låneramen får myndigheten lån i Riksgäldskontoret enligt någotta upp

nedanstående alternativtreav
lån med rörlig ränta,-
lån med fast ellerränta-
armuitetslån.-

Riksgäldskontorets angivna villkor och rutiner reglerar bl.a.även
kreditiv, rutiner vid upptagande lån och förtida inlösen lån. Omav av
det under uppbyggnadsperioden investeringen finns behov attav av

flera utbetalningargöra kan detta ske lånet inledningsvisattgenom
behandlas löpande kredit med dragningsrätt till densom en upp
godkända låneramen. Härvid utgår och avgift efterränta samma
räntefot tillämpas för räntekonto. Senast alla utbetalningarnärsom
avseende investeringen verkställda fastställsär slutgiltigt lånebelopp
till villkor enligt ettdera beskrivna alternativ.av ovan
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investerings-medkreditenlöpandebelasta denfår inteMyndigheten
därför sådanajuni skall30denbudgetårsskifte. Senastutgifter över ett

alternativnågotlån enligtmedbudgetåret hautgifter under ersatts av
1-3.

kontakt medskall denutnyttja lånerättenvillmyndigheten taNär
företvå dagaroch utlåningsgruppen,In-Riksgäldskontoret, senast

utbetalning.önskad
översänderlånträffatsöverenskommelse hardetEfter att omen

be-myndighetentilltelefaxomgåendeRiksgäldskontoret enper
denpåtecknaskallMyndighetenavtalade villkor. attkräftelse av

bekräftelsenåtersändaomgåendeochbekräftelseninnehållet igodtar
brevdärefterskallParternaRiksgäldskontoret.tilltelefax perper

bifogarRiksgäldskontorethandlingar.motsvarandeutväxla en
lån.för varjeamorteringsplan

avgift ochberäkningför ränta,Riksgäldskontoret avsvarar
varjevid slutetdessamyndighetenoch aviseraramortering avom

fastställeralternativ lrörligVidränteperiodannuitetsperiod. ränta
förräntefotenränteperiodvarjebörjanförebankdagkontoret aven

bekräftelseskriftligöversänderränteperioden ochkommandeden av
räntefot.fastställd

postgiro.skall skelånenavseende överbetalningarAlla
i Riks-lånmedfinansieratsutrustningförsäljningVid somav

eventuellttillmöjligtmyndigheten attskallgäldskontoret snarast se
interntmyndighetensmedbetalasfrån kontoretlånkvarvarande

utrustningförlustvidsak gällermedel. Sammatillförda genomav
omständighet.liknandeskada eller

kapitayförsörjningsförordningen8 §enligtKreditutrymme

riksdagsbe-nämndaförutstödmeddessutomharMyndigheterna av-
tillkommitharupplåningsmöjlighet. Dettaformspeciellslut aven-

föreskriftEnligt dennakapitalförsörjningsförordningen.§uttryck i 8
tillkopplaskreditutrymmes.k.myndigheternanämligenhar ett som

kapitalförsörj-8 §enligträntekontotTill ärräntekonto.myndighetens
regeringenstorlekkreditutrymme,knutetningsförordningen ett vars

anslagsfinansieradeförkreditutrymmetInnebördenbestämmer. av
114. Därbil. sägs199293:10O liprop.berörtsmyndigheter har s.

denanslagsbeloppdetlika medfall blir samti dettakreditutrymmetatt
propositionenförfogande. Imyndighetenstillställsanslagskredit som

avgifts-förmedellikvidamyndighets behovsades även att aven
myndighetersamtligatillgodosesverksamhet bör attfinansierad genom

fårverksamhetavgiftsfinansieradfråninkomsterdisponerarsom
bl.a.innebärDettaRiksgäldskontoret. att ettikrediterdisponera
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likviditetsbehov för avgiftsfmansierad verksamhet budgeterasen som
under fortsättningsvisanslag skall täckas medett kontokrediten, och
inte då fallet via anslagsmedel statsverkets checkräkning.som var
Finansutskottet anförde i bet. 199293:FiUlO 78 till räntekontotatts.
kopplas också kredit motsvarande myndighetens anslag inkl. deten
belopp myndigheten har låna frånrätt efterföljande budgetårsatt
anslag enligt föreskrifterna för ramanslag, dvs. normalt 5 % av
anslaget. Myndigheternas dragningsrätt statsverkets checkräkningmot

Ävenavskaffas samtidigt för de anslagsmedel räntebeläggs. försom
avgiftsñnansierad verksamhet kommer dragningsrätten medersättasatt

utökad kredit i Riksgäldskontoret. I RRV:s föreskrifter ochen
allmänna råd till kapitalförsörjningförordningen 1993-06-22 dnr 33-
93-0937 framhålls i anslutning till 8 § kreditutrymmet inte fåratt
förväxlas med anslagskrediten. Anslagskrediten kopplad tillär
anslagsavräkningen och har syfte skapa rörlighet mellanattsom
budgetâren. Där sägs räntekontot får,även inom föratt ramen
gällande kreditutrymme, användas för finansiera anskaffningenatt av
anläggningstillgångar. Omvandling till lån skall då ske den 30senast
juni varje år. På saldot myndighetens konto beräknas ränta.av
Riksgäldskontoret bestämmer räntevillkoren på marknadsmässiga
grunder. instruktionenI för Riksgäldskontoret dessutomanges som-

i det följande målet skall andra statligaattanges attvara ge-
myndigheter lån och placeringsmöjligheter till så goda villkor som
möjligt myndigheternas verksamhet subventioneras.utan att Ut-

storlek bestäms regeringen. Detta sker i allmänhetrymmets iav
regleringsbreven. Räntevillkoren fastställs Riksgäldskontoret påav
marknadsmässiga grunder.

Gemensamma bestämmelser för de lån och för det kreditutrymme som
i de föregåendenärmast två avsnittenavses

Enligt det föregående har Riksgäldskontoret sålunda till uppgift bl.a.
andra statliga myndigheters medelatt ta räntekonto ochemot att

tillhandahålla dessa myndigheter lån riksdagen beslutat Måletsom om.
för denna verksamhet enligt § förstaär 1 stycket 2 instruktionen
1989:248 för Riksgäldskontoret i första hand andra statligaatt ge
myndigheter lån och placeringsmöjligheter till så goda villkor som
möjligt myndigheternas verksamhet subventioneras.utan att I
regleringsbrevet för 199394 statsliggaren 199394 FiVII 21 ffs.
tilläggs Riksgäldskontorets kostnader skall täckasatt intäkter iav
verksamheten.

När Riksgäldskontoret lån till myndighet avtal.upprättas ettger en
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RiksgäldskontoretUpplåning genom

statligadeuppläningsformer ivissaföreskrifterdeUtöver om
finnsföregåendei detredovisatsverksamhetmyndigheternas som

tillupplåningdenregeringenföreskrifter statensärskilda somomav
hurupplåning ochnämnda lagenförutdenenligtsker statens omom

ochlån förUppgiftenskall förvaltas. attlån statensådana att ta upp
Föreskrift häromRiksgäldskontoret.anförtrottsdessa harförvalta

MåletRiksgäldskontoret.förinstruktionenstycketförsta 1i §finns 1
för de kravinomdärverksamhetenför att, somramenvaraanges

nyupplåningen.förkostnadernaminimeraställer,penningpolitiken
frågoriRiksbankenmeddärvid samrådaåläggsRiksgäldskontoret att

Samrâdsskyldighetenverksamheten.inriktningenallmännaden avom
betydelse.penningpolitiskfrågorföreträdesvis störregäller av

upplåningAjfärsverkens

bådelånsjälvahaft möjligheteller haraffärsverk har taattVissa upp
riksdagensEnligtmarknader.utländska senastepåochlandetinom

lânefinansiering ochaffärsverkensförriktlinjeravseendebeslut
199091:FiU4,199091:29, bet.valuta prop.utländskfinansiering i

tillbundnainte längreaffärsverkenskall att199091:38rskr. vara
Närinvesteringar.finansieringför ettRiksgäldskontoretutnyttja av

emellertidskalllånkoncernbolagdesselleraffärsverk tarett uppav
upplåningen.budlämnamöjlighetalltidRiksgäldskontoret attges

villkor. Imarknadsmässigaske påskallupplåningAffärsverkens
lånefinansieringaffärsverkensstatsmakternaskallfortsättningen styra

affärsverksförskall finnassådanEn etthjälpmed ramramar.av
kunnaskallAlternativtborgensåtaganden.ochupplåningtotala man

på lägstakravlåneñnansieringaffärsverkspröva genomettatt styra
reglerarockså finnasaffärsverk skallvarjesoliditet. För somramen

till deaffärsverketfrånborgensätagandenlån ochomfattningen av
skallvalutaupplåningAffärsverkensingår i koncernen.bolag som

affärsverkskoncernför varjefastställsinom somregleras somramar
beslutriksdagensskall enligtSlutligenupplåning.sådanhar behov av

placeringochlåneñnansieringaffärsverkensförriktlinjerna av
regeringenochriksdagenförverkligasöverskottslikviditet attgenom

Bland deför sig.affärsverkskoncernvarjeförreglerbeslutar om
Statensi frågagenomförtsbeslutetaffärsverken harnuvarande om

Även Postverket,affärsverkenförutvarandedeförSJ.järnvägar
bestämmelser.motsvarandegälldeVattenfallochTeleverket

kapitalmarknadenlån på den öppnabemyndigandeharSJ att ta upp
koncernbolagdessellerverketvillkor. Närmarknadsmässiga etttill av
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lån utanför koncernen skall Riksgäldskontoret alltidtar upp ges
Ävenmöjlighet lämna bud på upplåningen. lån och garantier föratt

lån mellan affärsverk och bolag inom koncernen skall länmas
marknadsmässiga villkor. Riksdagen har beslutat SJ:s upplåning iatt
Riksgäldskontoret inte får överstiga 7 miljarder kronor. SJ har vidare
bemyndigande lån i utländsk valuta inom regeringenatt ta upp en av
fastställd prop. 1992932100 bil. 7 46 ochram s. prop.
199293:150 bil. 5 bet. 199293:TU39,1 rskr. 199293:445s.

statsliggaren 199394 VI K 32samt s.

2.5 .4 Garantiâtaganden

Verksamheten med statliga garantier brukar redovisas i budget-m.m.
propositionen. Av budgetpropositionen 1994 framgår bl.a. följande

199394:prop. 100 bil. 91 ff. Beslut för1 statlig kreditgarantis. om
visst ändamål fattas regeringen efter bemyndigande riksdagen.av av
Riksdagen beslutar enligt Finansfullmakten de garantiramarom som
skall gälla. Regeringen delegerar normalt till myndighet rätten att
utfärda garantier inom viss eller i uppdrag myndighet attram ger
utfärda garanti. Garantier kan länmas enligt flera olika förordningar.

Avgifter för statliga kreditgarantier regleras i flertalet gällandenu
förordningar hänvisning till förordningen 1988:764, omtrycktgenom
1993: 1292 för statligt stöd till näringslivet, där det stadgas årligatt en
avgift skall i förskott för täckaprocent tas ut att statensom en
administrativa kostnader de förluster uppstår på grundsamt som av
beviljade garantier.

Riksgäldskontoret har det övergripande för hanteringansvaret av
inomgarantier utfärdar och förvaltar huvuddelenstaten samt av

garantierna. Riksgäldskontoret skall därvid verka för statligatt
kreditgarantigivning bedrivs systematiskt och effektivt sätt.ett
Riksgäldskontoret skall fungera samordnare och rådgivare tillsom
andra myndigheter handhar kreditgarantier beslutasamtsom om
föreskrifter och allmänna råd för garantiverksarnheten. Riksgäldskon-

skall fortlöpande följa de kostnader kreditgarantiernatoret upp som
medför för samordna och följa statliga lån tillstaten samt upp
näringslivet prop. 1993942100 bil. 91.1 s.

Förordningen 1988:764 statligt stöd till näringslivet skall iom
princip tillämpas statligt stöd till näringslivet i form garanti, lånav

bidrag,och i den mån regeringen föreskriver det.
Enligt 2 § lämnas stöd endast sökanden inte själv kan tillgodoseom

det finansieringsbehov stödet skall täcka och banker eller andra
kreditinstitut står under Finansinpektionens tillsyn bedömssom
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skall enligt 4 § länmasvilja tillgodose behovet. Stödkunna eller
frånbli lönsamverksamheten bedöms eller kunnaendast varaom

myndighetellerföretagsekonomisk synpunkt. Regeringen som
avgörande betydelsekan dock, detregeringen bestämmer är urom av

aspekter, medgeeller regionalpolitiskasysselsättningspolitiskabl.a. att
skeskall enligt 6 §fall. stödi Ansökanstöd lämnas även annat om
ochuppgifterstödmyndigheten deSökanden skall lämnaskriftligen.

myndighetenutredning bestämmer.dengöra som
uppgift§ innehållastöd skall enligt 7Beslut omom

stödet,mottagare av
och ändamål,stödets art

omfattning,stödets
garanti för lån,i frågalångivaren om

fråga lån,säkerheter istödet ställdaför om
användning,uppgift stödetsskyldighet lämnaattmottagarens om

för stödet.övriga villkor

Bl.a.föreskrifter garantier.innehåller särskilda sägsFörordningen om
bankaktiebolag,ifår lån i svenska kronorgarantii §ll att avse

kreditin-landshypoteksföreningar ellerföreningsbanker,sparbanker,
§enligt 12Garanti fårgodkänner.stödmyndighetenrättningar som

kapitalbeloppet jämteobetalda räntadetomfatta högst 75 procent av
myndigheteller denRegeringenförfallodag.lånets somt.o.m.

betydelseavgörandekan dock, detbestämmerregeringen är urom av
medgeregionalpolitiska aspekter,sysselsättningspolitiska eller attbl.a.

andellånebeloppet. Denuteståendeskall omfatta helagarantin som
medgivandestödmyndighetensfår integarantinomfattasinte utanav

överföraseller påförsäkring sättannat annan.genom
kronormiljonerför projekt 50beviljande garantiFrågor avom

fallsådantRiksgäldskontoret. Ienligt 12 §eller skall prövasa avmer
medlånegarantifråganmyndighetskall den prövar omannarssom

beslutmyndighetenstill kontoret. Omärendetyttrande överlämnaeget
överlänmatbeslut iheller kontoretsfår intefår överklagas,inte ett

ärende överklagas.
garantin inte gäller§I 13 sägs att

uppgiftofullständigoriktig ellerpå grundbeviljatsdenA. av enom
borde habeviljades insåg ellerdenlångivarensökanden och närav

ofullständig,elleruppgiften oriktiginsett att var
uppgiftofullständigoriktig ellerpå grundbeviljatsdenB. av enom

villkor förbryterpå allvarligteller dennesökanden sätt motettav
för-fått vetskapsedan hanlångivaren inte,ochgarantin om

omedelbart,betalninglånet tilldröjsmålhållandet, sägerutan upp
eller
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C. sådant förhållande inträffar innebär låntagaren medannat attsom
hänsyn till syftet med garantin uppenbarligen inte längre fåbör
utnyttja denna och långivaren inte, sedan stödmyndigheten
underrättat honom förhållandet, dröjsmål lånetsägerutanom upp
till betalning omedelbart.

Enligt 20 § skall de myndigheter bevakar i frågarättstatenssom om
garantier lämna uppgifter dessa i centralt redovisningssystemettom
för vilket Riksrevisionsverket huvudman. På motsvarande skallär sätt
de kreditinrättningar har beviljat lån garanti lämna uppgiftermotsom

utbetalning lånebelopp och utestående låneskuld. Närmareom av
föreskrifter denna redovisning meddelas Riksrevisionsverket.om av

Förordningen innehåller också vissa särskilda föreskrifter med
anledning EES-avtalet.av

budgetpropositionenI 1994 redovisas verksamheten för budgetåret
199293 enligt i huvudsak följande 199394:prop. 100 bil. ff.1 92s.
Gällande, riksdag och regering tilldelade, garantiramar denav per
1 juli 1993 uppgår till 257 miljarder kronor, vilket innebär ökningen

Ökningenmed 72 miljarder kronor jämfört med föregående år. beror
bl.a. på Riksgäldskontorets höjts från 80 miljarder kronor tillatt ram
105 miljarder kronor. Till delen beror detta på Riks-största att
gäldskontoret skall utfärda pensionsgarantier för anställda vid
bolagisering affärsverk och myndigheter. Andra myndigheter medav

ökningar Bostadskreditnämnden, ökatär med 12stora vars ram
miljarder kronor Bankstödsnärnnden med 30 miljardersamt en ram
kronor.

Gjorda garantiutfästelser den 30 juni 1993 uppgår till 165per
miljarder kronor. deAv myndigheter utfärdade garantiersom
föregående år har Bostadskreditnärnnden haft den ökningen,största
från 1,2 miljarder kronor till miljarder13 kronor. Den nyinrättade
Bankstödsnänmdens garantiutfästelser uppgår till miljarder30 kronor.
Dessa utfästelser garantier till Securumutgörs AB, Gota Bank ochav
Sparbanksstiftelserna. Minskningar utfästelsernai förekommer främst
för Exportkreditnämnden, Televerket och Riksgäldskontoret.

Den garanterade kapitalskulden den 30 juni 1993 154per var
miljarder kronor vilket 42 miljarder kronor året innan.är änmer
Grundfondsförbindelser har ökat miljardermed 9 kronor till 75
miljarder kronor. Skillnaden mellan den garanterade kapitalskulden
och gjorda garantiutfästelser på det faktiskaberor utnyttjandet av
exportkreditgarantierna. Minskningar i kapitalskuld förekommer

Ökningarfrämst för Televerket Riksgäldskontoret.och i kapitalskuld
förekommer främst för Bankstödsnämnden, Bostadskreditnämnden och
Exportkreditnänmden.
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budgetåret 199293följd infriade underUtgifterna till garantierav
främst frånmiljarder kronor. Utgifterna härröruppgår till 24,5

Sparbanksstiftelser-ochBankstödsnärnndens garantier till Securum AB

na.
tilluppgårgarantiavgifter budgetåret 199293från underInkomster

har främstkronor. Inkomsterna606 miljoner export-genererats av
Inkomsterna harRiksgäldskontorets garantier.kreditgarantierna och

budgetår. Inkomstersedan föregåendemed 218 miljoner kronorökat
miljoneruppgår till 597infriade garantiertill följd återbetalning avav

exportkreditgarantierna därinkomster härrör frånDessakronor. stora
Mexico,till Brasilien, Egypten,gjorts krediteråterbetalningar har

ochIran Panama.
återbetalningar förgarantiavgifter ochfråninkomsternaSumman av

infriadeutgifterna förförhållande tillinfriade garantier har itidigare
kronor.på 318 miljonernettounderskott 23resulterat igarantier ett

Bankstödsnämn-hänförligt tillhuvudsakligennettounderskottDetta är
garantier.dens

för Riks-1989:248instruktionenförsta stycket 3Enligt §l
riksdagengarantierutfärda sådanaskall kontoretgåldskontoret som

följeroch interegeringeni de fall bestämmerbeslutat annatsomom
sådanadock överlämnaRiksgäldskontoret fårförfattning.av annan

verksamhetRiksgäldskontoretsMålet förtill regeringen.ärenden
tidsperiod,längrepunktenligt denna överatt, sett enanges vara

dess intäkter.skall täckasför verksamhetenkostnaderna av
författningar iklädaflertalmyndigheter kan enligtStatliga statenett

Exempelvis enligtgarantiåtaganden.

stödstatligtändrad I 992.43 7978x250,Förordningen J senast om-
rationaliseringtill jordbrukets

främja jordbruketsförordning förenligt dennastöd lämnasStatligt att
lånega-garanti för lånform statligStöd lämnas irationalisering. av

§§.statsbidrag och 2och 1ranti
§enligt 43förordningenligt dennaFråga stöd prövas avom

falli någotjordbruksverkeller Statenslänsstyrelsenlänsstyrelsen. Om
ellerbeloppmed högreskäl bör lämnassärskildafinner stödatt av

länsstyrel-förordning, kani dennaandra villkorunder än angessom
medgivande härtill. Iregeringensenligt 44 § begäraverketellersen

bevakarden myndighetjordbruksverket46 § är statenssägs att som
gäller i övrigtstödetförordning. Förstöd enligt dennai frågarätt om

mednäringslivet,tillstatligt stöd1988:764förordningen om
förordningnämndatillämpning 19 §§§. Vidför 4 och 8undantag av

frågaieftergejordbruksverket rätt ävenhar rätt statensatt om
överstigerinte000 000 kr.,överstiger lkapitalbelopp men somsom
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3 000 000 kr. Enligt 47 § får länsstyrelsens beslut överklagas hos
jordbruksverket. Jordbruksverkets beslut får inte överklagas.

Förordningen 1979:427, ändrad 1991:1447 statligt stödsenast om-
till trädgårdsnäringens rationalisering
Statligt stöd lämnas enligt denna förordning för främja trädgårds-att
näringens rationalisering föroch energibesparande åtgärder inom
trädgårdsföretag. Stöd lämnas i form för lånstatlig garantiav
lånegaranti och statsbidrag och §§.1 2

30 § frågaI stöd enligt denna förordningsägs prövasatt om av
jordbruksverket eller verket så bestämmer länsstyrelsen. Frågaom av

stöd enligt 12 § alltid jordbruksverket.prövasom av
Finner länsstyrelsen eller jordbruksverket i något fall stödatt av

särskilda skäl bör lämnas med högre belopp eller under andra villkor
denna förordning,i kan länsstyrelsen ellerän verket enligtsom anges

31 begära§ regeringens medgivande härtill. Jordbruksverket enligtär
§31 den myndighet bevakar frågai stöd enligträttstatensa som om

denna förordning. För stödet gäller i övrigt förordningen 1988:764
statligt stöd till näringslivet, med undantag 4 och 8 §§. Vidom av

tillämpning 19 § nämnda förordning har jordbruksverket rätt attav
efterge i fråga kapitalbelopp överstigerrätt ävenstatens om som
l 000 000 kr., inte överstiger 3 000 000 kr.men som

Länsstyrelsens beslut får enligt 33 § överklagas hos jordbruksverket.
Jordbruksverkets beslut får inte överklagas.

Förordningen 1981 ändrad71 1989:267 statlig garantisenast om:-
för utvinning olja, eller kolnaturgasm.m. av
Statlig garanti enligt denna förordning kan beviljas, den verksam-om

blihet främjad garantin väsentlig förbetydelseärsom avses genom av
den långsiktiga svenska försörjningen med olja, eller kol.naturgas
Garanti kan åtagande i utländsk valuta 1 §.ävenavse

garanti skall enligtFör 4 § ställas den säkerhet behövs medsom
hänsyn till garantigivningens syfte.

Garanti kan enligt 5 § beroendegöras attav
på förvärvamarknadsmässiga villkor den oljarättstaten attges

eller eller det kol utvinns eller kan komma utvinnasnaturgas attsom
eller del därav,

2. garantitagaren till industridepartementet eller riksgäldskontoret
lämnar uppgifter förhållanden betydelse för garantigivningen,om av

svensk bank eller sådant kreditinstitut riksgäldskontoretsom
godkänner åtar förvarasig ställda säkerheter och bevakaatt statens
intressen garantigivare bestämmer.på riksgäldskontoretsättsom

En långivare skall, inte synnerliga föreligger, för garantiskälom
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enligt denna förordning betala årlig avgift procent aven om en
utestående garantibelopp. Avgiften skall betalas i förskott.

förGaranti skall i övrigt förenas med de villkor behövs attsom
tillgodose syftet med garantin 6 §.

kapitalbelopp, och kostnader.Garanti kan räntaavse
betalatsStatens garantitagare kräva åter vad harrätt att somav en

infriats får enligt 8 §på grund garantin har regressrättut attav
garantigivningens syfte.begränsas, det behövs med hänsyn tillom

begränsning§ frågor garanti ochI 9 sägs statensatt om avom
Garantiregeringen.garantitagareregressrätt prövasgentemot aven

Riksgäldskontoretutfärdas enligt riksdagens beslut ävensomav
fastställer ytterligare villkor behövs för garantin.de som

bered-ändrad 1992:1113Förordningen 1982-517, senast om-
skapslän och beredskapsgaranti

fårförsörjningsberedskapstärka landetsFör upprätthålla elleratt
garanti för lån beredskaps-lån beredskapslån och statligstatligt

förordninggaranti lämnas enligt denna l §.
Ärenden enligt 2 §beredskapsgarantiberedskapslân och prövasom

Överstyrelsen samråd med berördför beredskap eftercivilav
Överstyrelsen medskall samrådamyndighet.beredskapsansvarig även

ochNärings-Arbetsmarknadsstyrelsen ochKommerskollegium,
myndighetersärenden berör dessateknikutvecklingsverket i som

ansvarsområden.
Överstyrelsen andraprövningen särskiltskall vid överväga om

försörjningsberedskapenåtgärder i syfte upprätthålla eller stärka äratt
ändamålsenliga lån eller garanti 3 §.änmer

Överstyrelsen hänskjutaskall med yttrande§I 4 sägs ettegetatt
Överstyrelsenprövninggarantiärende till regeringenslåne- eller om

regeringen bör det.finner ärendet sådan vikt avgöraär attatt av
Överstyrelsen lån ellerrörandeskall enligt 30 § bevaka rättstatens

Överstyrelsen får därvidenligt denna förordning.garanti anta
Ärendenanspråk.efterskänkaackordförslag eller sätt statensannat

dockskallhar principiell betydelsebelopp ellerstörre somsom avser
hänskjutas till regeringens prövning.

förordning får inte överklagasenligt dennaBeslut Överstyrelsenav
31 §.

därefter ändradomtryckt 1993:1594,Förordningen 1991 924,-
bostäderkreditgaranti för1994:999 statligom

kredit-få statlig garantiförordning kan kreditinstitutEnligt denna
Kreditgaranti utfärdasbostäder.för eller ombyggnadgaranti avny-

§.kreditinstitutet 1bostadskreditnämnd begäranStatens avav
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Bostadskreditnänmdens beslut enligt denna förordning får enligt §21
överklagas.inte

Andra författningar angående statliga garantier förordningenär
1980:402; ändrad offentliga1990:855 stöd till karantänersenast om
för djur, förordningen 1982:702; ändrad 1988:635senast om
etableringsstöd till vissa jordbrukare, förordningen 1987:606;m.m.,
ändrad till jordbruks-1991:1453 statligt regionalt stöd ochsenast om
trädgårdsföretag, förordningen 1993:382; ändrad 1993:975 om

till yrkesñsket och rennäringsförordningenstatligt stöd m.m.
1993:384.

Garantiåtaganden enligt här avsedda författningar har karaktär av
myndighetsutövning. Det alltså inte fråga statlig myndig-är attom en

någon enskild varken den tillhet ingår avtal med person, person vars
förmån länmas eller på grund åtagandet kangaranti den person som av
få fordran Garantiåtaganden enligt denna typgentemot staten.en
ligger alltså utanför utredningsuppdraget, de kan skapaäven om
förpliktelser för betala.staten att

Vid sidan dessa författningsreglerade garantier förekommer detav
naturligtvis former garantiåtagandenandra i avtalt.ex. omav
försäljning eller eller Sådana civilrättsligaköp tjänster.av varor
grundade garantiåtaganden omfattas däremot utredningsuppdraget.av

Myndigheternas lokalförsörjning2.5.5

Riksdagens beslut

frågor vilkaRiksdagen har i skilda sammanhang behandlat om
riktlinjer lokalförsörj-bör gälla för de statliga myndigheternassom
ning. för den statliga fastighetsför-I 199192:44 riktlinjerprop. om

Byggnadsstyrelsen, sammanfattasvaltningen och ombildning av m.m.
innebörden i dessa riktlinjer på i huvudsak följande s. 5sätt
Myndigheterna inte förvalta fastigheter, dvs. företrädaskall staten som

hos olikaMyndigheterna kommer således hyresgästerägare. att vara
såväl kommunala eller privata fastigheter.hyresvärdar i statliga som

Myndigheterna bör möjlighet träffa hyresavtal med tillatt upp sexges
träffa affärsmässigalöptid. myndigheterna skall kunnaårs För att

hyresavtal biträde från särskild myndighet.bör de kunna upphandla en
löptid år börde fall det fråga hyresavtal med längreI änär treom en

myndighet. Vid längre löptiderbeslut alltid fattas i samråd med denna
betydelseår bör alla hyresavtal ekonomisk prövasän avsex av

tydliggöras förregeringen, så den långsiktiga bindningen kanatt
för sinstatsmakterna. Varje myndighet har helhetsansvarett-
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innefattar lokalförsörj ningsfrâgorna skallverksamhet. Detta krav att
på för helhet effektivt och ekonomiskthanteras sätt.ett staten som

Myndigheterna kommer därför åläggas fortlöpande upprättaattatt
kan tjäna underlag för både budget-lokalförsörjningsplaner som som

slås fastoch den planeringen. Det kommer attattprocessen egna
medså långt möjligt skall eftersträva samordning andramyndigheterna

slås fastortsvis. kommer vidaremyndigheter, Det att attt.ex.
utrymmesmässigtutgå från generell standard,myndigheterna bör en
lokalproblem.prövningen lösningar på olikaoch tekniskt, vid av --

inom helaskall riktlinjerna i princip tillämpasEnligt propositionen
förutsägs inte förNågra principiella förändringarstatsförvaltningen.

affärsverken.
anförts propositionenvad iRiksdagen hade erinringar mot som

universiteten bet.hyrestidens längd videndast i vad avser
uttalade därvidrskr. l99192:l07. Finansutskottet199192:FiU

gällerrestriktioner föreslås vadbl.a. den främsta orsaken till attatt
statligadet, denhyresavtalens längd Finansutskottetär, attsom ser

för förändringar. Dettamyndighetsstrukturen kommer utsattatt vara
förnågon utsträckningmed sannolikhet inte igäller dock störrestor

universiteten och högskolorna.
innebördregeringsförslaghar sedermera godtagitRiksdagen ett av

hyresavtal medfår ingåmyndigheterna inom högskolesektornatt
beslutlängre löptid krävslängre löptid, dock högst tio år. För ännu

ekonomisk betydelse prop.det fråga avtalregeringen ärom om avav
och rskr. 199293:123. Ibil. bet. 199293 FiU 8199293:37

kunnabl.a. till behovetpropositionen hänvisade finansministern attav
planering-integrerat med den långsiktigagenomföra lokalförsörjningen

följande:vidare bl.a.och forskning. Hon anfördeutbildningen av
Även budget- ochdetstatliga myndigheternade nyagenomom

ochregeringenfrihet och ökat detfår ökad äregetstyrsystemet ansvar
verksam-för hurdet övergripanderiksdagen har ansvaretytterst som

resursbindningarlångsiktigabedrivs och vilkaheten organiseras och
meddärför nödvändigträkning. Detför ärgörs statens ensom

regeringenunderställsviss längdhuvudregel innebär avtalatt avsom
funnitvidare honFinansministern anfördeför godkännande. att

vidgodkännande krävsför regeringenslämpligt gränsen närsättaatt
högskolor.för universitet ochöverstigande år tio åravtal sex

övertagitmyndighetersamtliga statligaden juli 1993 harSedan l
199293: 100lokalförsörjningenför prop.det fulla denansvaret egna

FiU20, rskr.74 ochbet. 199293:FIU10bil. 100,1 s.s.
199293: 189.

72



Gällande ordningSOU 1994;136

Regeringens riktlinjer för myndigheternas lokalförsörjning

Mot den här beskrivna bakgrunden har regeringen den 26 1992mars
beslutat riktlinjer för myndigheternas lokalförsörjning.om nya

riktlinjernaI för överförande lokalförsörjningsansvarsägs att av
från Byggnadsstyrelsen till lokalbrukande myndighet i statsägda lokaler
gäller upplåtelsehandlingen tills avtal tecknats med det fastighets-nytt
bolag kommer bildas. Den beslutade förändringen innebäratt attsom
de 8 000 upplätelsehandlingar för statsägda lokaler finnsca som
mellan Byggnadsstyrelsen och de lokalbrukande myndigheterna skall

till civilrättsliga hyresavtal.omsättas
För myndigheter i inhyrda lokaler gäller efter den juli 19931 av

Byggnadsstyrelsen tecknat avtal med hyresvärd, inkl. eventuella
tilläggsavtal för reglering kostnader för investeringar Byggnadssty-av
relsen utfört i lokalerna. Dessa avtal överförs de lokalbrukande
myndigheterna.

De riktlinjerna för lokalförsörjningen innebär det inteattnya
kommer ske någon detaljerad prövning myndigheternas lokalkost-av
nader. Prövningen kommer, inom för den fortlöpande budget-ramen
prövningen, kompensation för prisutvecklingen i samhället.att avse
Utgångspunkten kommer generell kostnadsutvecklingatt vara en
lokaler och inte hittills hyresavisering baserad på stats-som en
makternas eller Byggnadsstyrelsens beslut. Lokalkostnadsindex med
koppling till olika regionala eller ortsvisa variationer för utformning

dessa prisomräkningsfaktorer kommer fram.att tasav
Regeringen beslutade den 26 november 1992 följande tillägg tillom

de riktlinjerna.nya
Utöver vad i regeringens beslut den 26 skall1992som angavs mars

följande Övergångsbestämmelser tillämpas inför frånövergången
upplåtelsehandling till civilrättsliga hyresavtal såvida inte den
lokalbrukande myndigheten och fastighetsförvaltaren ömsesidigt
kommer andra villkor.överens om

För generella kontorslokaler skall hyrestiden enligt gällande upp-
lätelsehandlingar fastställas till år med nio månaders ömsesidigtre
uppsägningstid. För speciallokaler och ändamålslokaler skall hyresti-

enligtden gällande upplåtelsehandlingar fastställas till år medtre
tjugofyra månaders ömsesidig uppsägningstid.

Hyrestiden skall räknas från förstadet budgetåret i budget-resp.
cykel såvida inte upplåtelsen gjorts För myndigheter intesenare. som
ingår i någon budgetcykel gäller hyrestiden utgår tidigast den 30att
juni 1994.

Utgångspunkten de ekonomiska villkoren enligt gällandeär att
upplåtelsehandling i övrigt skall oförändrade under återståendevara
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fastighetsförvaltaren kommermyndigheten ochhyrestid såvida inte
andra villkor.överens om

enligtföljande gälla: hyranupplåtelsehandlingar skallsamtligaFör
totalhyra dvs.skall i likhet med tidigareupplåtelsehandlingen vara en

särdebiteringeventuellövergång tilldrift- och elkostnader. Eninkl.
civil-övergången tillförst i samband medfår skeelkostnaderav

rättsligt hyresavtal.
skall hafastighetsbolagenhyresavtal med deCivilrättsliga nya
kraft.ibudgetår upplåtelsen träddeår efter dettecknats senast tre

lokalförsörjningmyndighetersstatligaFörordningen om

statliga1993:528förordningvidare beslutatRegeringen har omen
lokalförsörjning.myndigheters

elleranslagtilldelatsmyndigheter under regeringenstatligaFör som
tilläggsbudget gällerellerpå statsbudgetenredovisar inkomster en

Förordningenlokalförsörjning.myndighetersstatligaförordningen om
för affärsverken.dock integäller

föråtgärderi förordningenlokalförsörjningMed att, genomavses
mark ochlokaler,medförse myndighetarrende,hyra eller en

verksamhet.myndighetensanläggningar för
möjligheterförordningen beakta deenligt §myndighet skall 5Varje

lokalförsörj-sinvidmed andra myndighetersamverkafinns attsom
verksam-såvälkostnader förminskaningsplanering i syfte statensatt

lokaler.het som
delokalerför hur demyndighetvarje6 §I sägs att somansvarar

ellerlokalhyresgästföreträderanvänds. Dendisponerar staten som
jordabalken.enligtarrendator i frågor

hållafortlöpandeochskall enligt §myndighet 7Varje upprätta en
lokalerbehovmyndighetenslokalförsörjningsplanaktuell över av
hyres-ingångnaförteckninginnehållaskall också överPlanen enm.m.

kostnaderlöptider ochupplåtenuppgiftarrendeavtal medoch area,om
för avtalen.

lokalförsörjning.sinprincip beslutamyndighet får iVarje egenom
myndighetendeförmyndighet får inomEn resurser somramen-
myndighetenarrendeavtalochingå de hyres-förfogar över som--

betydelseekonomiskfråga avtalverksamhet. Iför sinbehöver avom
samråda medmyndighetenskallårlöptid längreoch med än treen

dockSamråd krävstecknas.innan avtallokalförsörjningsverkStatens
fastighetsförvaltandestatligavtal medtecknarmyndigheteninte när en

får ingåhögskolorochuniversitetmyndigheterAndramyndighet. än
längreoch harbetydelseekonomiskarrendeavtalhyres- och som enav

Universitetregeringen.medgivandeefterår endastlöptid än avsex
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och högskolor får ingå sådana avtal med längre löptid tio år endastän
efter medgivande regeringen.av

Om planerad lokalförändring förutsätter ökad tilldelningen av
anslagsmedel, höjning avgifter eller motsvarande får myndighetenav
besluta förändringen endast efter medgivande regeringen.om av

Statens lokalförsörjningsverk

Statens lokalförsörjningsverk inrättades den januari1 1993 och har
huvuduppgift efterfrågestyrd stabs- och servicemyn-attsom vara en

dighet.
Enligt § förordningen1 1992:1532 med instruktion för Statens

lokalförsörjningsverk skall verket på uppdrag regeringenav
förse regeringen med underlag för bedömning de statligaav-
myndigheternas resursanspråk såvitt lokalförsörjning,avser
bistå regeringen med utredningar i lokalförsörjningsärenden,-

för utredningar för byggnadsprojekt i tidiga skeden samtsvara-
för vissa förhandlingsuppgifter.svara-

Verket får på uppdrag tillhandahålla statliga myndigheter tjänster inom
lokalförsörjningsområdet. Denna verksamhet skall finansieras genom
avgifter fastställs verket. 2-3 §§ instruktionen.som av

Inom verket finns stabsfunktion och servicefunktion.en en
Verksamhetsmålet för stabsfunktionen skall uppdragattvara av

regeringen tillhandahålla objektivt och professionellt stöd påett
lokalförsörjningsområdet. Verksarnhetsmålet för servicefunktionen
skall tillhandahålla i första hand de statliga förvaltnings-attvara
myndigheterna de tjänster dessa efterfrågar på lokalförsörjningsom-
rådet prop. 1992932100 bil. 8 43, bet. 199293:FiU 26 rskr.s. s.
1992932324 och 1993942100 bil. 8 46.prop. s.

Enligt statsliggaren 199394 VII Fi 16 skall det övergripandes.
målet för Statens lokalförsörjningsverk utifrån målet denatt, attvara
statliga lokalförsörjningen skall förskötas på helhetett staten som
effektivt och ekonomiskt tillhandahålla de statliga myndigheternasätt,
och regeringen professionellt oberoendeoch stöd lokalförsörj-ett
ningsområdet. Där lämnas också redogörelse för verketsnämnareen
uppgifter.
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egendomfastaFörvaltning2.5.6 statensav

ordningtidigarefastighetsinnehav enligtStatens

Vid den allmännaomfattande.fastighetsinnehavetstatliga ärDet
totala% Sveriges29,2år 1981 ägdefastighetstaxeringen staten av

jordbruks-taxeradefastigheternaHuvuddelen ärlandareal. somav
fastighets.k. annanstatlig arealResterandefastigheter. utgörs av

förvaltningsbyggnader,industrier,bostadshus,marken finnsdvs. på
m.m.3kommunikationsanläggningar

fastigheter,förvaltning statliga1993:527förordningen3 §I avom
förvaltaskallmyndighetervilkaregeringen beslutarsägs att somm.m.

fråga.i dennaenhetlig regleringnågonfinns dock intefastigheter. Det
närvarandeförmyndighetervilka statligaklarlagtshar inteDet som

dockFinansdepartementetuppgift från ärEnligtfastigheter.förvaltar
omtryckt1971:727,förordningeni §5de myndigheter angessom

försäljning1994:669därefter ändrad staten1991:896, senast avom
fastighetsför-i frågabetydandedeegendomtillhörig fast mest om

valtning.
myndigheterstatligavilkaförsökt klarläggaharUtredningen som
myndigheterdärvid beaktatharUtredningenfastigheter.förvaltar som

tillhörigförsäljningförordningen§uppgifter i 5enligt statenavom
förvaltning1980:598förordningenupphävdai §egendom, 1fast om

1993-07-01upphävdfastigheter,m.m.civila statligavissa genomav
markinnehav1988-05-06 Statensförstudiei RRV:s1993:527,SFS

Finansdeparte-uppgifter frånmuntligaeller enligt1987:1350Dnr
fastigheter.förvaltarfastighetsverkeller Statensmentet

myndig-betydandedetillkommit framharUtredningen mestatt
Byggnads-till dessframfastighetsförvaltningi fråga attheterna om -

1993oktobermyndighet den 1upphördestyrelsen varsom -
ochSkogsstyrelsennaturvårdsverk,Byggnadsstyrelsen, Statens

Luftfartsverket,Vägverket,järnvägar,skogsvårdsstyrelserna, Statens
länsstyrelserna DärtillochuniversitetLundsuniversitet,Uppsala
Försvarsdepartementetsinomfastighetsförvaltningenskall nämnas

juni 199430denladesFortifikationsförvaltningenområde. nersom-
För-fastigheterstatligadeföreträdde ägare somstaten avsom-

1988-05-06, DnrFörstudie3 markinnehav,StatensRiksrevisionsverket,Källa:
1987:1350 s.

verksamhetdenarbetsområde bl.a.4 länsstyrelsernasljuli 1991 omfattarFr.o.m. den
49 ff.,bil. 15199091 100jfrlantbruksnämnderna;tidigare bedrevs s.prop. :avsom

ff.,21 bet.198889: 15länsstyrelseinstruktion,1990:1510 medförordningen s.prop.
198990:89.198990:B0U9, rskr.bet.bil. 5ff. och198990:BoU4 17 samts.
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svarsmakten disponerar. Fortiñkationsförvaltningen ansvarade vidare
för den juridiska och del den ekonomiska och tekniska fastighets-av
förvaltningen prop. 199293:37 bil. 2 37.s.

Bolagiseringen statliga fastigheter och omorgansiationen denav av
statliga fastighetsförvaltningen

Regeringen har i tvâ propositioner 199192:44 riktlinjerprop. förom
den statliga fastighetsförvaltningen och ombildningen Byggnadssty-av
relsen, 199293:37 organisation för för-samtm.m. prop. om ny
valtning fastigheter och lokaler, föreslagit förändring-m.m.statensav

frågai den statliga fastighetsförvaltningen.ar om
Huvuddragen i förslaget till statlig fastighetsförvaltning redovisa-ny

des i Finansutskottets betänkande 199293:FiU8. framgårDärav att
riksdagen i december 1991 prop. 199192:44, bet. 199192:FiU8,
rskr. 199192: 107 godkände organisation för fastighets-statensen ny
förvaltning innebärande Byggnadsstyrelsen skulle med tvâersättasatt
nyinrättade myndigheter förvaltningsmyndighet och stabs-en en-
och servicemyndighet statlig fastighetskoncern. Isamt en prop.-
199293:37 gjordes komplettering till det ursprungliga förslaget ien

199192:44. Det förslaget innebar för det första denattprop. nya
föreslagna fastighetskoncernen skulle delas i två enheter. Förutomupp
den föreslagna fastighetskoncernen skall särskild koncernen --
Högskolekoncernen bildas för förvaltning universiteten ochav-
högskolornas fastigheter. För det andra skall försvarets fastigheter ingå
i den organisationsstrukturen. Det innebär bl.a. försvarets s.k.attnya
placeringsfastigheter skall förvaltas fastighetskoncernen. De s.k.av
ändamålsfastigheterna skall förvaltas nyinrättad myndighetav en -
Fortifikationsverket. Utskottet förslagenbiträdde i propositionen.-

Riksdagen har antagit de förslag fram bådaregeringen lagt i desom
propositionerna bet. 199192:FiU8, rskr. 1991922107 och bet.
199293:FiU rskr. l99293zl23. Riksdagens innebar bl.a.beslut

regeringen bemyndigades bilda tvâ fastighetskoncerner,att att nya en
för förvaltning universitets- och högskolefastigheter och förav en
kommersiella fastigheter. 22 december 1992 bildades StatligaDen
Akademiska Aktiebolag och Vasakronan Holding Aktiebolag.Hus

januari 1993 inrättades fastighetsförvaltandeDen 1 myndighet,en
Statens fastighetsverk, och stabs- servicemyndighet,och Statensen
lokalförsörjningsverk.

Enligt beslut regeringen Byggnadsstyrelsenupphördeav som
myndighet oktober Byggnadsstyrelsenden l 1993. Avvecklingen av
hanteras inom för regeringens direktiv till utredningen förramen
Byggnadsstyrelsens avveckling Dir. 1993:105.
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september ochDen 30 1993 tecknades avtal dels mellan staten
Statliga Akademiska Aktiebolag dels mellanHus med dotterbolag,

och Vasakronan Holding Aktiebolag med dotterbolag. Avtalenstaten
bådainnebar överlåtelse vissa fastighetsbeständ till de kon-aven

tidigare förvaltats Byggnadsstyrelsen. fastighetskon-Icernerna som av
Statliga Akademiska Aktiebolag ingår förutom moderbola-Huscernen

dotterbolag samtliga och förvaltar fastigheter.sju ägerget som
Fastighetskoncernen Vasakronan Holding Aktiebolag består av

Holding-moderbolag, dotterbolag antal bolag under detta.ettett samt
bolaget har inga fastigheter.

har i enlighet med de principer iRegeringen angavs prop.som-
Riksgäldskontoret övergångsvis199192:44, 17 bemyndigat atts. -

villkor till bolagen underlämna lån inom angiven vissaen ram
den december 1999. Låneramarnatiden den oktober 1993 31l -

30samtliga lån Byggnadsstyrelsen hade dentäckaattavser som
sambandinitiala kapitalbehov uppstår iseptember 1993 detsamt som

verksamhet. Vid förändring bolagensmed bolagen sinatt startar en av
återbetalasdå kvarstående lån hos Riksgäldskontoretägarstruktur skall

Riksgäldskonto-månader. Regeringen har vidare beslutatinom attsex
kreditriskavgift % lånebeloppenskall ärlig med 0,7utret ta aven

enlighet medbil. 8 Riksgäldskontoret har i199394: 100 45.prop. s.
Aktiebolag.bemyndigandet slutit avtal lån med Vasakronanom

idessutom förändratsstatliga fastighetsförvaltningen harDen
tillfastighetsförvaltande myndigheter ombildatsmed vissasamband att

gäller Domänverkets, Vatten-aktiebolag eller privatiserats. Det t.ex.
fastighetsförvaltning.falls och Postverkets

och äganderättsförhållandenNuvarande förvaltnings-

fastigheter innebär vissaförvaltning statligaDe reglerna attnya om av
fastigheter bet.förvaltar följande semyndigheter typer av

199293:FiU8:
förvaltarfastighetsverk förvaltningsmyndighetStatens är somen-

förvalta i aktiebolags-fastigheter inte lämpligavissa ansetts attsom
nämligen kulturfastigheter,form jfr 199192:44 22 ffs.prop.

kronoholmar, vissa fjällomrâdendonationsfastigheter, väster om
utrikesfastigheter.odlingsgränsen och

försvarets s.k. ändamålsfastigheterFortifikationsverket förvaltar --
betingadfått utformningförsvarsfastigheter fastigheter avsom en

särskilda behov.
vissa äldre donationsfastigheter.Universiteten förvaltar-

skogsbruksfastig-förvaltar jord- ochSveriges lantbruksuniversitet-
forskningsändamål.heter för
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lokalförsörjningsverkStatens stabs- och servicemyndighetär en som
inte förvaltar några fastigheter.

Byggnadsstyrelsens och Fortifikationsförvaltningens s.k. placerings-
fastigheter generellt användbara fastigheter Sveriges lant-samt
bruksuniversitets ändamålsfastigheterplacerings- och ägs numera av
fastighetskoncemen Vasakronan Aktiebolag. Universitetens och
högskolornas placerings- ändamâlsfastigheteroch ägs avnumera
Statliga Akademiska Hus Aktiebolag. Försvarsmaktens tjänstebostäder
placeringsfastigheter Aktiebolag.Kasernen Fastighetsägs numera av

Gällande bestämmelser förvaltningenom

Mot bakgrund vad riksdagen bet. 199192:FiU8, rskr. 199192:av
de107 och bet. 199293:FiU8, rskr. 199293:123 har bestämt om

fastigheter förvaltar utfärdatstatliga myndigheter har regeringen
förordningen förvaltning statliga fastigheter1993:527 m.m.om av

Förordningen gäller för statliga myndigheter under regeringen. Med
fastighetsförvaltning förordningen för förvärv,iavses ansvar

förupplåtelse, drift och underhåll avyttring fast egendomsamt av
byggnadräkning. Med fast egendom också tomträttstatens samtavses

och anläggning lös egendom.ärsom
förordning.Myndigheternas befogenheter regleras i 3 § nämnda Där

förvaltaregeringen beslutar vilka myndigheter skallsägs att som
fastigheter. förvaltasegendom får inte förvärvas och andraFast änav
fastighetsförvaltande myndighet intemyndigheter. Vidare sägs att en

fastfår ingå hyrköpsavtal och andra liknande avtal egendomsom avser
medgivande.regeringensutan

fortlöpandefastighetsförvaltande myndighet skall ochVarje upprätta
ingårhålla aktuell objektförteckning de förvaltningsobjektöver somen

i förvaltnings-i förvaltningsuppdraget. fråga de objekt ingårI somom
företräder fastighetsägare, delsuppdraget myndigheten delsstaten som

1987: 10.byggherre enligt plan- och bygglagensom
ekonomisktfastighet förvaltas förEnligt 7 § skall varje ett staten

möjligt ökas.effektivt så tillgångarnas värde bibehålls ochsätt att om
fortlöpandefastighetsförvaltande myndighet skall ochVarje upprätta

hålla förvärv, nybyggnader ochaktuell investeringsplan överen
för myndighetensombyggnader fast egendom inom ramenav

investerings-förvaltningsuppdrag. investeringsplanen skall samtligaI
objekt överstiger l0 miljoner kronormed beräknad kostnad somen
redovisas.

för sitt förvaltningsupp-10 § myndighet inomI attanges en ramen
drag för ekonomiska myndighetenoch inom deramen resurser som

beräknadeförfogar får investeringar denbesluta näröver om
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investeringskostnaden inte överstiger miljoner kronor projekt.10 per
den beräknade kostnaden överstiger 10 miljoner kronor skallOm

frågan till prövning.myndigheten överlämna regeringens För
affärsverken gäller dock särskilda bestämmelser.

fastighetsförvaltandeUpplåtelser regleras i 12 Där sägs att en
upplåta och lokaler till statliga eller kommunalamyndighet får mark

påeller till enskilda. Sådana upplåtelser skall skemyndigheter
påmarknadsmässiga villkor. Om ersättningen inte kan fastställas

skall den fastställas efter vad kanmarknadsmässig grund som anses
därvid till sådana faktorer fastighetensskäligt. Hänsyn bör tas som

ekonomiska och tekniska livslängd.särskilda karaktär desssamt
fortlöpandefastighetsförvaltande myndighet skall ochVarje upprätta

deförvaltningsplan för drift och underhållhålla dels aktuell aven
aktuellingår förvaltningsuppdraget delsfastigheter i avytt-ensom

sådana fastigheterför försäljning eller avyttringringsplan avannan
inte andra särskildabehövs för statlig verksamhet ochinte som avsom

kvar iskäl bör ägo.statensvara
med-får efter regeringensFörvaltningsansvaret för fastigheten

myndighet tillfrån fastighetsförvaltandegivande föras över enen
mellanöverföringen sker mellan två affärsverk ellerOm ettannan.

påförvaltningsmyndighet skall överföringen skeaffärsverk och en
mellan två förvaltnings-marknadsmässiga villkor. överföringEn

skall ske till bokfört värde.myndigheter

Statens fastighetsverk

instruktion förförordningen 1992: 1533 med StatensEnligt 1 §
med uppgiftförvaltningsmyndighetfastighetsverk verket centralär en

såsom utrikesfastig-förvalta civil del fasta egendomvissatt statensav
regeringsbyggnader-kungliga Djurgårdsmarken ochheter, de slotten,

fästenkulturfastigheter, gamla ochvissa monument samtstatensna, av
donationsfastigheter och markornråden.vissa

sittförvalta fastighetsbeståndet inomskall enligt 2 §Verket
verksamhetsområde sättett som

effektivitet,resurshållning och hög ekonomiskinnebär god
konkurrenskraftiga lokaler,bra och2. verkets hyresgästerger

utvecklar fastigheternas värden.långsiktigt till vårdar ochtar vara,

genomföra byggnads-vidare uppdrag regeringenVerket skall av
företag för räkning.statens

för fastighetsverk skall enligt Stats-övergripande målet StatensDet
det fastighetsbeståndFi 19 förvaltaliggaren 199394 VII atts. vara

resurshållningpå innebär godregeringen bestämmer sättett somsom
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och hög ekonomisk effektivitet.
Verksamhetsmålen för fastighetsförvaltningen skall attvara

långsiktigt till vårda och utveckla byggnadernas och markom-ta vara,
rådenas värde verkets hyresgäster konkurrenskraf-bra ochsamt att ge

Däritiga lokaler. ingår vårda och utveckla de kulturvär-ochatt natur-
nationell betydelseden verket givits för prop.av som ansvar

199394:l00 bil. 48s.
fastighetsverkVerksamheten i Statens finansieras vissaattgenom

fastigheter överskott i form hyresintäkter. fastighetsbestândDetger av
Statens fastighetsverk förvaltar består fastighetersom av som ger

formintäkter i hyror s.k. överskottsfastigheter och fastigheterav som
någoninte avkastning, s.k. underskottsfastigheter. Till deger senare

befästningar,hör och de kungliga slotten där hyresintäktermonument
täcker de löpandeinte normala drift- och underhållskostnaderna.

fastighetsverk skall förvaltningenStatens vid fastighetsbestånd påav
siktlång åstadkomma bästa möjliga ekonomiska utbyte och prestera ett

från företagsekonomisk synpunkt rimligt årsresultat för de fastigheter
normala hyresintäkter 199394:l00 bil. 8 48.prop.som ger s.

2.5.7 Försäljning fasta egendomstatensav

Förordningen försäljning tillhörig fast egendom,statenom av m.m.

avyttring fastigheter gäller förordningen 1971:727, omtrycktFör av
1991:896, därefter ändrad 1994:669 försäljningsenast statenom av
tillhörig fast egendom, m.m.

Förordningen skall enligt § tillämpas vid försäljning1 statenav
tillhörig fastfast egendom med undantag försäljning sådanav av
egendom invärderad på jordfonden, fjällägenheter på krono-ärsom

ovanförmark odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län,
renbetesf] ällen Jämtlandsi län kronotorp nedanför odlingsgränsensamt

de nordligaste länen, i vilka fall gäller.i särskilda bestämmelsersex
Beträffande jordfondsfastigheter gäller föreskriften i 5 § förordningen
1989:281, ändrad fråga1991:737 jordfonden. Isenast omom
försäljning mark ovanför odlingsgränsen och renbetes-statensav
fjällen gäller § rennäringsförordningen 1993:384. fråga1 I om
försäljning vissakronotorp har regeringen meddelat bestämmelserav

särskilt beslut den 26 juni Industridepartementet, dnri 1980ett
140180.

beslutar förordningen försäljningRegeringen enligt 2 och 3 §§ om
tillhörig fast egendom, dels försäljningen faststatenav m.m. om av

egendom till kommun för samhällsbyggnadsändamål, dels överföring
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till jordfonden sådan fast egendom behövs för jordbrukets ochav som
skogsbrukets rationalisering. fallI andra beslutar regeringen om
försäljning fast egendom egendomens inte överstigervärde 5närav
miljoner kronor, eller, försäljningsintäkten kan användas förom
reinvestering eller den förmögenhetensamlade statliga på sättannat
bibehålls eller utökas, värdet inte överstiger 50 miljoner kronor.

Regeringen beslutar fast egendomavstående ersättningutanom av
förvaltas central förvaltningsmyndighet behövs förochsom av en som

järnväg eller allmän inte överstigeregendomens värdeväg, om
miljoner5 kronor 4 §.
Enligt § får vissa centrala förvaltningsmyndigheter besluta5 om

försäljning landet.fast egendom de förvaltar inom eller utomav som
Det gäller Fortifikationsverket, järnvägar, Vägverket,Statens
Luftfartsverket, fastighetsverk och Banverket egendomensStatens om

försäljningsintäktenvärde inte överstiger 3 miljoner kronor eller när
myndighetenskan användas för reinvestering i fast egendom eller

redovisade nettoförrnögenhet bibehålls eller utökas,sättannat om
Beträffande Sjöfartsverket,värdet inte överstiger 10 miljoner kronor.
naturvårdsverk, Affärsver-Skogsstyrelsen, Kammarkollegiet, Statens

lantbruksuniversitet motsvarandeket svenska kraftnät och Sveriges är
miljon miljoner kronor.värdegränser i stället 1 kronor 3resp.

fårAndra centrala förvaltningsmyndigheter de i 5 §än nämnssom
förvaltarfastighetsverk sälja fast egendom deuppdra Statens att som

egendomens värde inte överstiger 3 miljoner kronor resp.om
10 miljoner kronor.

enligt egendomensMed värde i dessa sammanhang 7 §aves
sådant åsatt, det vid särskild värderingtaxeringsvärde eller, där inte är

fastställda marknadsvärdet.
fastbemyndigandena avseende försäljningDe nämnda avovan

gäller beträffande byte sådan egendom.egendom även av
förförvaltningsmyndigheter ochBemyndigandena för vissa centrala

tredje stycket inte försäljningStatens fastighetsverk gäller enligt 9 §
fastighetsleasingförenad med till hyra eller återköp s.k.är rättsom

liknande förfaranden.och
försäljning och förbe-förordningen vissa förutsättningar förI anges

intei 10 § statlig egendom,redande åtgärder. Bl.a. sägs att annatom
längre behövsföreslås särskilt, får säljas endast egendomen inteom

ändamål.för verksamhet eller för något statligtmyndighets annaten
förvaltnings-försäljning aktualiseras skall den centralaNär en

samråda med statlig myndighet det medmyndigheten omannan
påläge beskaffenhet ellerhänsyn till egendomens eller sättannat

ellermyndigheten kan behöva egendomenbedöms troligt den attatt
bevaka.myndigheten harbehövs för intressen denegendomen attsom
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fråga försäljning förI bostadsfastigheter bruk,permanentom av som
ha sådant kulturhistorisktkan värde de bör skyddas, skallantas ett att

samråd ske med Riksantikvarieämbetet och berörd länsstyrelse. I fråga
försäljning egendom på vissa holmar eller skär ägsom av som av

skall samråd ske med Statens fastighetsverk, den länsstyrelsestaten
frågan berör och, i den utsträckning det krävs i det enskildasom som

fallet, med Fiskeriverket. Om myndigheterna efter samråd enligt ovan
skallinte ärendet överlämnas till regeringen för prövningär ense

11 §.
Förordningen uppställer också vissa ekonomiska villkor. Bl.a. sägs

22 § den säljande tillsei myndigheten skall köpeskillingen bliratt att
möjliga fallden högsta och i varje inte understiger egendomens

marknadsvärde, inte föreskrivs särskilt.annatom
Enligt 24 § gäller tillhörig fast föregendom säljsnäratt staten att

tillgodose ändamål kan föranleda expropriation skall ersättningsom
enligt de grunder föreskrives i expropriationslagenbestämmas som

1972:719. Ersättningen skall på förvaltningsmyndighetensätt prövar
lämpligt fastställas till beloppet. överlåtelsen fast egendomAvser som
behövs för järnväg eller allmän fär förvaltningsmyndigheten,väg om

med hänsyn till särskilda omständigheter bedöms skäligt, föreslådet
ersättning skall utgå lägre belopp fulla värdet ellermed änatt att

överlåtelsen skall ske Prövningen sådan frågaersättning.utan av en
skall hänskjutas till regeringen.

Bakgrund

förarbetena till förordningen försäljning tillhörig fastI statenom av
egendom prop. 1971:91 ff, bet. 1971:FiU20, rskr.2m.m. s.

då1971:159 redogjordes för då gällande regler. Enligt 77 § RF den
gällande för1809 års regeringsform fordrades riksdagens samtycke

fastaförsäljning eller avhändelse egendom.sätt statensannat av
Sådant samtycke hade sedan år 1942 lämnats generellagenom
försäljningsbemyndiganden och förelåg sedan år 1967 ettsom
bemyndigande vidare för sälja fast egendom medtills Kungl. Majzt att
befogenhet försäljningsrätten förvaltnings-överlämna till centralatt
myndighet 1967:SU100, rskr.prop. 1967:99, 100, bet. 1967:JoU23,
1967:279, 265.

försäljningar medVid och andra överlåtelser skedde stödsom av
förbemyndigandena skulle myndigheterna tillämpa de riktlinjer, bl.a.

handläggningenbestämmande pris och övriga villkor församt avav
Maj meddelatärendena, riksdagen godkänt och vilka Kungl.som om

föreskrifter.
År allmärmafortfarande i väsentliga delar för det1971 gällde
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bemyndigandet beträffande prissättningen 1942 årsde principer som
riksdag bestämde 1942:241, bet. rskr. 1942:388.prop. 1942:JoU55,
Enligt dessa skulle tillses försäljningarna i prishänseende blev såatt
fördelaktiga till underprisför möjligt och försäljningstaten attsom

full affärs-inte ägde Försäljningarna skulle alltså ske underrum.
avhändelsemässighet. Undantag från denna huvudregel fick vidgöras

heltbl.a. för särskilda expropiationsändamål, där ersättningen även
kompletteringfick för egnahemsändamål och förslopas, samt av

andra fall fick fasta egendom inteofullständiga jordbruk. I statens
under saluvärdet.avyttras

departementschefen bl.a.riksdagsbehandlingen är 1942 anfördeVid
inte längrebet. ff fastigheter1942:JOU55 17 endastatt somss

på centraltför statligt ändamål bör få säljas. I bristbehövs ett organ
ansågs detfastighetsförsäljning från sidamed överblick allöver statens

avseende.svårt säker kontroll i detta Departements-upprättaatt en
borde krävachefen ansåg dock såsom minimikrav attatt ettman

fastighetsförsäljningsmyndigheten, då det med hänsyn till en
eller orsak sannoliktbeskaffenhet och läge att annanenav annan synes

fastigheten, samrådet medförvaltningsmyndighet kan ha intresse av
förförsäljningen sker. Vidare sadesdenna myndighet innan sättetatt

bådeförsäljningen sådant det behörigen tillgodoserbör statensattvara
offentligFörsäljningalla eventuella spekulanters intressen.och

borde detkungjord,auktion, blivit på betryggande sätt varasom
bordefråga. Myndigheternaförfarande i första skulle komma isom

förblir så fördelaktigaförsäljningarna i prishänseendetill statenattse
borde inte fåförsäljning till underprismöjligt och äga rum.som

förmed undantagfull affärsmässighet borde sålundaPrincipen om -
köpeskil-Beträffandeexpropriation gälla för försäljningarna.bl.a. -

denfrihet åt regeringenlingens erläggande borde lämnas resp.
försäljningenfår verkställaförvaltningsmyndighet att utansom

beslutaanspråk på säkerheteftersättande och skäligarättstatensav
Utformandetvarje enskilt fall.kan befinnas lämpligt iefter vad som

vad brukasmed ledningbetalningsvillkoren borde göras av somav
anfördeDepartementschefenmotsvarande fall.inom affärsvärlden i
förslagansluta sig tillpraktiska skäl inte kundedessutom han ettatt av

ningsfråganbeslut i försäljmyndighetsfrån Riksräkenskapsverket att en
förvaltningsmyndighets inomborde kunna överklagas. En ramen av

försäljningsvillkorenrörandebefogenheten träffade avtalden erhållna
med vilkeni förhållande till köparen. Denbör definitiva partvara

avtalsslutandetförsäljning bör i och medträffat avtalmyndigheten om
besväroch skall inteförlorat sin överklaga beslutetha rätt att genom

försäljnings-i de avtaladeregeringen erhålla förbättringhos kunna
villkoren.
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departementschefen i och för sigTredje intressen skulle enligtmans
måste mellanmotivera besvärsrätt avvägningkunna görasmen en

försäljningsförfarandet slutförasintressen vikten kandessa och attav
tid.5 tillämpnings-fråga försäljningsmedgivandetsnormal Iinom om

fastslåsdepartementschefen det helt allmänt börområde uttalade attatt
sådanförsäljningsmedgivandet inte skall tillämpasföreslagnadet

i författningfasta egendom regleratsförsäljning statens genomsomav
i denborde sålunda fortfarande gällameddelade föreskrifter. Dessa

föreläggs ellersådana författningar intemån förslag ändringar avom
anmäls för riksdagen.

departementschefen angivnadeRiksdagen i huvudsakantog av
rskr. 1942:388.riktlinjerna bet. 1942:JoU55 24,s.

bestämmelsefinns ingengällande regeringsformenI den attomnu
fasta egendom.försäljningskall samtycka tillriksdagen statensav

fastavhändaförbudGrundlagberedningen föreslog statenattett
förbudbemyndigande, delsriksdagensegendom att utanettutan

Beredningenfordringar.eftergebemyndigandesådant statens
regeringen ellergrundlagsbestämmelseförordade vidare attomen

iklädaellerinte får lånstatlig myndighet statenta armarsuppannan
1972: 15bemyndigande SOUriksdagensekonomisk förpliktelse utan

kritik detriktadesUnder remissbehandlingen116 och 176 ff. mots.
bemyndigan-riksdagensregeringsformenföreslagna förbudet i att utan

eftergeegendom ochöverlåta ellerde pantsätta statensattstatens
statligadenförklarade i sitt yttrandeBudgetutredningenfordringar. att

påinriktadtid främstförmögenhetsredovisningen vid denna attvar
dettatillgångar ochförrnögenhetsställning för vissaredovisa attstatens

Budgetutred-Enligtberedningens förslag.återspeglades isynsätt
syfte ifrämstaförmögenhetsredovisningensningens mening borde
statligadenresursfördelningsbesluten inomvägledastället attvara

utredningenkunde enligtutgångspunktsektorn. Med denna antaman
statligadenförvaltningenförvill fastställa reglerriksdagenatt av

fast och lösuppdelning iefteri andra kategorierförmögenheten än en
motivenDepartementschefen uttalade ifordringar.egendom attresp.

civilrättsligauppfattning. DenBudgetutredningensdeladehan
andra faktorerbestämdenligt honomkategoriindelningen torde vara av

med5 20: En jämförelse kan görasvidare s.Departementschefen anförde
föreskrivits,upphandlingsförordningen haranbudsgivares ställning. Ikonkurrerande

ickeellerantagits, förkastatsvarigenom anbudmyndighets beslut,klagan överatt
anbudsgivarnas intressekonkurrerandeprövning, icke må föras. Då deupptagits till

intresse vid härtredjeminst lika starkt grundatbesvärsmyndighet syntes manssomav
upprätthållandeticke påkallabehövafastighetsförsäljningar, dettaifrågavarande synes

civilrättsliga olägenheter.betydandeförenad medskullebesvärsrâtt, som varaav
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dem vårai dagar bör förän vägledande hur de statligasom vara
tillgångarna skall disponeras. Hans ståndpunkt innebar dock inte att
riksdagens inflytande med avseende på den statliga förmögenheten
skulle försvagas. Redan innehavet utgiftsmakten riksdagen ettav ger
fast statligaden fönnögenhetsdispositionen. Departements-övergrepp
chefen ansåg det därutöver borde finnas bestämmelse iatt rege-en
ringsformen ålägger riksdagen fastställa för-grunder förattsom
valtningen och förfogandet egendom. Det bordeöver statensav
ankomma på riksdagen vilken omfattning sådan regleringavgöraatt en
skall ha. Riksdagen borde oförhindrad förbehålla sig rättenatt attvara

konkretai fall överlåtelse åtgärd vissteller i frågapröva om annan om
slag egendom borde komma till stånd 1973:90 225.prop.av s.

nuvarande värdegränsernaDe enligt 3-5 förordningen om
försäljning tillhörig fast egendom, för rättenstaten attav m.m.
överlåta fasta SFSegendom har gällt sedan den juli 19911statens
1991:896. Motiven till den i 2 § angivna beloppsgränsen redovisas i

1987882100 bil. 9 39, bet. 198788:FiU26, rskr.prop. s.
1987882338. Vid riksdagsbehandlingen uttalade Finansutskottet att
utskottet inget har invända den utvidgning de aktuellaatt mot av
bemyndigandena föreslagits i propositionen och utskottetattsom
förutsätter regeringen återkommer riksdagen förslagtill med näratt
beloppsgränser behöver justeras prisutvecklingen bet.grund av
198788:FiU26 3.s.

innehållet iAv den redogörelse i det föregående länmatssom om
förordningen försäljning tillhörig fast egendom, s.statenom av m.m.
48 framgår bl.a. det i 3 och finns regler enligt vilka4 §§att
regeringen beslutar försäljning Förordningentill vissa värden.om upp
innehåller däremot inte några regler för fall dåbeslutanderätten deom
det igäller värden de angivna värdena. hellerInteär större änsom
någon författning finns bestämmelser har rätt attannan om vem som
besluta tvâ fall.i dessa typer av

Vid angivna förhållanden måste regeringen ha beslutanderät-anses
medelmed stöd 9 kap. 8 § RF, där det föreskrivsten att statensav

övrigaoch dess tillgångar står till regeringens disposition. Det
utesluter emellertid inte regeringen vid utövningen sin be-att av
slutanderätt kan beroende riksdagens bemyndigande.vara av

Frågan det behövs riksdagsbemyndigande måsteett motom ses
följande bakgrund.

Enligt § i 1809 års regeringsform fordrades,77 redan nämnts,som
riksdagens för försäljningsamtycke eller avhändelse sättannatav

fasta egendom. Sådana riksdagen givit bl.a.samtycken harstatensav
i det förut redovisade beslut hargenerella beslutet år 1942. Detta
sedermera ändrats flera tillfällen.och kompletterats vid
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innehåller inte någondäremotregeringsformennuvarandeDen
interegleras alltsåregeringsformengamlatill den 77 Imotsvarighet

fattas.egendom skallfastförsäljningbeslutsärskilt hur avom
kraftregeringsformen iheller efter det trättRiksdagen har inte att -

skall gälla.vadi9 § RF lagstöd 9 kap.med angett somav -
198788:FiU26, rskr.bet.riksdagen år 1988harDäremot

bil. 9 30198788: 100förslag regeringen prop.198788:338 på s.av
fast egendomförsäljningbeslutabemyndigat regeringenf att avom

riktlinjermed dei enlighetmiljoner kronorvärde högst 50till ett av
förslagriksdagen år 1991Likaså harförordat.utskottet avsom

1928:281ändra lagenbeslutat199091 132regeringen prop. att om:
beslutafickregeringensådant rättarvsfondenallmänna sätt attatt

19909l:LU30, rskr.bet.fast egendomförsäljning avom
beslutregeringenredovisar19909121321990912263. I somprop.

kraft ochiregeringsformendetfattat efter trättriksdagen att som
bemyndigan-kräveregendom alltjämtförsäljning fastpåbygger att av
dessförinnanomfattninguppenbarligen iriksdagen,de somsammaav

tordebeslutstillfälle. Detvid varjeföreslagitsändringarmed de som
1988fattat årenriksdagenbeslutuppfatta de bådarimligt att somvara

redovisats iriksdagsbeslutandradeoch 1991 samt prop.som
förvaltningengrunder förfastställandesådana199091: 132 avavsom

9 § RF.i 9 kap.denförfogandetochegendom överstatens avsessom
beslutförutsättningenpå denriksdagsbesluten byggerangivna attDe

egendomtillhörig fastöverlåtelseellerförsäljning statenavannanom
riksdagen harbemyndigandendeenlighet medfår endast iske som

anfördesvadenligtmån1942. I dengivit sedan är som nyssman
förochförvaltningenförgrunderriksdagsbeslutenuppfattar avsom

grunderdessainnebäregendomtillhörig fastförfogandet över staten
nämndastödfår ske medbaraöverlåtelseförsäljning eller avatt annan

dagrättsläget i ärsagda innebärriksdagsbemyndiganden. Det att
dennaregeringsformen,ikraftträdandetföredetsamma trots attavsom

regeringsformensgamlatill denmotsvarighetinnehåller någoninte
försäljning ellerkrävdes församtyckeriksdagensenligt vilken77

fast egendom.avhändelse av
omfattningi denkan skeförsäljningarsagda innebärDet att m.m.

fasttillhörigförsäljningförordningenföljer statenavomsom av
kan§ inteeller 4enligt 3då regeringende fallIegendom, m.m.

riksdagenbemyndigandenindividuellatorde det krävasbesluta avnya
försäljning.beslutarregeringeninnan om
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2.5.8 Hantering statliga fordringarav

Förordningen hantering statliga fordringar grundas på beslutom av av
riksdagen i anledning budgetpropositioner. I budgetpropositionenav
1991 anförde chefen för Finansdepartementet därvid det viktigtäratt

de statliga myndigheterna bevakar fordringar betalningarsina ochatt
så inte drabbas ränteförluster.onödiga kostnader elleratt staten av
Statens intressen bör bevakas så de fordringar har påatt staten annan

betalas in i tid eller, så inte sker, fordringen drivs inrättpart attom
pâ sådant åsamkasinte onödiga kostnader. Det gällersättett att staten
vidare utnyttja de betalningsfrister har prop.att staten mot partannan
1990912100 bil. 58.1 s.

Chefen för Finansdepartementet budgetpropositionenhar vidare i
1992 anfört myndigheterna borde ökat och självaatt ettges ansvar
bevaka och driva fordringarin sina och möjlighet borde öppnasatt att
överlämna fordringsindrivning inkassoföretagtill prop.ett
199192:1OO bil. 49.1 s.

Riksdagen har godkänt vad förordats i propositionerna bet.som
19909l:FiU20, rskr. 199192:FiU20,1990911132 och bet. rskr.
199192:128.

Frågan hantering statliga fordringar regleras i förordningenom av
1993:1138 hantering statliga fordringar.om av

Förordningen gäller för myndigheter regeringen och tillämpasunder
pâ fordringar har till och sånär på vissarättstatensom som som-
undantag inte omfattas indrivninglagen 1993:891av om av-

fordringarstatliga lag gäller vid handläggning hosDennam.m.
kronofogdemyndigheten allmänna mål verkställighet enligtav om
utsökningsbalken. Indrivningen får fordringar påförts enligtavse som
bestämmelserna i bl.a. uppbördslagen 1953:272, lagen 1968:430

mervärdesskatt, lagen felparkeringsavgift och lagen1976:206om om
1991:586 särskild inkomstskatt utomlands bosatta förför samtom
böter och viten.

Bestämmelserna i förordningen skall tillämpas inte något annatom
följer lag eller förordning regeringen.eller särskilt beslutettav av av

I fråga betalningsvillkor i § myndighet skall4sägs attom en
tillämpa affärsmässiga betalningsvillkor vid försäljning ochvarorav
tjänster.

När myndighet träffar avtal försäljning och tjänster,en varorom av
skall myndigheten enligt 5 § upplysa betalningsvillkoren. Omom

eller tjänsten skall betalas faktura, skall betalningsvillkorenmotvaran
framgå fakturan.av

I 6-8 regleras räntefrågor. påDär räntaatt statensanges
fordringar budgetårskall enligt den för varjeräntesatstas ut som
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fastställs regeringen statens utlåningsränta dröjsmålsräntaav samt att
skall på fordringar och lån inte betalastas ut i tid, deträttsom om

finnsinte särskilda skäl det eller något följer lånebestäm-mot annat av
melserna. Dröjsmålsränta skall enligt räntelagen 1975:635.tas ut
Dröjsmålsränta enligt andra grunder får dock efter samråd medtas ut
Riksrevisionsverket.

I 9 § andra fordringar lån skall faktureras såänattanges snart som
möjligt.

Bestämmelser bevakning och indrivning finns i 10-12 §§ därom
framgårdet varje myndighet skall till myndighetens fordring-att attse
betalas enligt betalningsvillkoren. Om fordran inte har betalatsar

förfallodagen, skall myndigheten såsenast möjligt skickasnart som
betalningspâminnelse till den betalningsskyldige. Om fordran inteen

betalas efter påminnelse, skall myndigheten vidta de åtgärder som
behövs för få betalt. En myndighet får enligt 12 det tillatt ärom
fördel för uppdra myndighet eller företagstaten, etten annan

bedriver inkassoverksarnhet enligt inkassolagen 1974:182som att
bevaka och driva in myndighetens fordringar. sådantEtt uppdrag får

innefattainte överlåtelse fordran.av
Om myndigheternas processbehörighet i 13 § myndighetsägs att en

företräder inför domstol i mål eller ärenden myndig-staten rörsom
hetens fordringar. Myndigheten får uppdra myndigheten annan
eller ombud föra myndighetens talan.ett att

En myndighet får enligt §14 medge den betalningsskyldige skäligt
betalningsanstånd. Anstånd år från förfallodagen fårutöver medgesett
bara det till fördel för ellerär det i övrigt finnsstatenom om
synnerliga skäl.

I 15 § myndighet fårsägs besluta indrivningen skallatt atten
avbrytas tills vidare ytterligare indrivningsåtgärder framstårom som
utsiktslösa eller inte försvarliga med hänsynär till kostnaderna och
indrivning inte heller krävs från allmän synpunkt. Indrivningen skall

det visar sig betalning fåskantas nytt, störreatt utanupp om
kostnader vad skäligt.än ärsom

En myndighet får enligt 16 § förslag ackord, detanta ett om om
kan fördelaktigt för det allmänna. ackordsförslagEtt inteanses som
framställts i konkurs eller enligt ackordslagen 1970:847 får antas
bara övriga borgenärer berörs ackordet godkänner det.om som av

Angående eftergift i 17 § myndighet får helt eller delvissägs att en
efterge fordran, det på grund den betalningsskyldigesen om av
sjukdom eller någon anledning uppenbart oskäligtär attav annan

betalning.kräva
Beträffande fordringar myndigheter emellan gäller bestämmelser-att
i och5 7-10 tillämpas på fordringar myndighetävenna som en
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åtuppdrafårmyndighetEnmyndighet.statlighar enannanen
fordringar.sådanahanteraregeringenundermyndighet attannan

samrådsskyldighet. Där sägsbestämmelse attinnehåller19 § omen
indrivningsförsök,avbryta antabeslutarmyndighetinnan atten

medsamrådamyndighetenskallfordraneftergeackordsförslag eller en
beslutarmyndighetengäller innan attKammarkollegiet. Detsamma

konkurs. Sam-iförsättasbetalningsskyldig skallansöka att enom
Kammarkollegietaffärsverken.fördock integällerrådsskyldigheten

samrådsskyldigheten.frånundantagfår medge
fattatsbesluteteftergift fâr,ärendebeslut i enEtt avomom

förvaltningsmyndighet,centralunderlydermyndighet ensom
beslutAndraförvaltningsmyndigheten.centralatill denöverklagas

överklagas.får inteförordningdennaenligt
Kammarkollegietvilkaenligtverkställighetsföreskrifter§ finnsI 21

Riksrevisions-enligt 19samrådi frågaföreskriftermeddelafår om
verkställig-förbehövsövrigtföreskrifter idemeddelafårverket som

samrådadärvidskallRiksrevisionsverketförordning.dennaheten av
Riks-och med15-17frågori rörKammarkollegietmed som

verksamhet.kronofogdemyndigheternasfrågorskatteverket i rörsom
januari 1994.kraft den 1trädde iFörordningen

upphävdesförordningenGenom
1965:921,avskrivningskungörelsen-

kapital,på1981:475 räntaförordningen statensom-
fordringar,statligadröjsmålsränta13181975:förordningen om-

bemyndigan-angåendestatsmyndigheternatill1940:677cirkuläret-
eftergivaoch eljestackord statensbiträdaMajztKungl.förde att

utlåningsfonderfrånå lånavseendemed statens m.m.,rätt
föreskrifter1966 medjuniden 27cirkulärRiksrevisionsverkets om-

avskrivningskungörelsen,tillämpningen av
för1975december17föreskrifter denRiksrevisionsverkets-
pådröjsmålsränta1975:1318förordningenverkställigheten omav

fordringar,statliga
verketsändring i1979:1211kungörelseRiksrevisionsverkets om-

1975:1318förordningenverkställighetenföreskrifter för omav
fordringar,statligapådröjsmålsränta

verketsändring i1984:712kungörelseRiksrevisionsverkets om-
1975:1318förordningenverkställighetenförföreskrifter omav

fordringar.statligapådröjsmålsränta

tillämpasövergångsbestämmelsernaenligtskallförordningenDen nya
ikraftträdandet.föreuppståttfordringarpåäven som

16811993:föreskrifterutfärdatharRRVRiksrevisionsverket om
15kraft deniträddeFöreskrifternafordringar.statligahantering av
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januari 1994.
Föreskrifterna innehåller bl.a. bestämmelser delfakturering ochom

andra fakturarutiner. Vidare bevaknings-sägs och indrivningsåt-att
gärder skall vidtas i den omfattning motiveratär med hänsyn tillsom
fordringens belopp, gäldenärens betalningsförmága och omständig-
heterna i övrigt. anslutningI till 12 § förordningen föreskrivs att
kostnad för bevaka och driva in myndighetens fordringaratt och
myndighetens effektivitet i rutiner skall ställas kostnaden förmotegna

anlita myndighet eller företagatt bedriver in-etten annan som
kassoverksamhet. Om myndigheten inte anlitaattavser en annan
myndighet i stället anskaffaöverväger tjänster från företagutan att ett

bedriver inkassoverksarnhet skall myndigheten beakta gällandesom
upphandlingsregler.

2.5.9 Hyrköp leasing

Beträffande leasing i statlig verksamhet i 5 § kapitalförsörjnings-sägs
förordningen myndighet får ingå avtal hyraatt eller hyrköpen om
leasing utrustning i de fall avtalet innebär lägre kostnad förav en
statsverket, utrustningens helaöver ekonomiska livslängd,sett än om
utrustningen anskaffats köp.genom

Avtal försäljning och återhyra eller återköp eller andra liknandeom
avtalsformer får ingås endast efter särskilt bemyndigande regering-av

Ett sådant bemyndigande krävs för leasingavtal däräven hyra elleren.
andra avgifter betalas i eller baseras pä valuta svensk valuta.änannan

Beträffande s.k. fastighetsleasing finns bestämmelser i 9 § tredje
stycket förordningen 1971:727 försäljning tillhörig faststatenom av
egendom, Bemyndigandena i 5-6 §§ nämnda förordning förm.m.
vissa centrala förvaltningsmyndigheter och för Statens fastighetsverk

inom vissa beloppsgränser besluta försäljning fastatt egendomom av
gäller inte försäljning förenad med tillär hyra eller återköprättsom
s.k. fastighetsleasing och liknande förfaranden.

Bakgrunden till dessa bestämmelser leasing i statlig verksamhetom
finns i riksdagens beslut i anledning budgetpropositionen 1992av
prop. 1991922100 bil. bet.1 51 199192:FiU20, rskr.s.
199192: 128. Departementschefen gjorde där bedömningen leasingatt
i statsförvaltningen bör ske under reglerade former. Inom förramen
den ökade frihet finansiella avvägningar delegerasgöra tillatt som
myndigheterna bör dessa kunna välja leasing alternativ till köp.som
Myndigheterna har därvid för leasing i detprövaett attansvar om
enskilda fallet för myndigheterna och statsverket mindreger en
kostsam lösning utrustningen anskaffatsän köp.om genom
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statsför-leasing itillämpningförprinciperFöljande avangavs
valtningen

behovetanvändasnormalfallet endast när ut-bör iLeasing av
användningstidenplaneradedeni tiden. Närrustning begränsatär

börlivslängdenekonomiskaförväntadehela denmedsammanfaller
undvikas.regelleasing i

krävaegendom börsale-lease-back löss.k.Användningen avav
leasing.s.k. investorgällabörmedgivande. Detsammaregeringens

förekomma.intevaluta börutländskkontrakterad iLeasing
på sättbudgetprocessenibörLeasing prövas som annansamma

skallinflytandepåkravregeringsriksdag ochförfinansiering, att
skallmyndigheternapåställasbör kravVidaretillgodoses. attkunna

balans-ikostnaderdessleasingâtaganden ochomfattningen avange
resultaträkning.resp.

behandladesverksamhetstatligleasing itillämpningFrågan avom

myndighetersStatliga1992-06-16promemoria6 RRV:senligtleasingformerOlika
33-93-0937.1993-06-22, dnrcirkulärRRV:sbilaga 2 tillleasing,

operationell ochverksamhetstatlig ärileasingformernaförekommandevanligastDe
investorsale-lease-back ochs.k.avtalfall harfåtal ävenleasing. Ifinansiell ett om

leasing ingåtts.
tvåfinns endasti regeldetvanlig parterleasing liknar hyraOperationell attgenom
brukarenkankortfristiga och sägasbrukaren. Avtalenoch ärleverantören avupp

ocksåbärunderhåll. Hanservice ochförkostnad. Leverantörenutan extra svarar
värde.minskar iutrustning hyrsrisken den utatt somav

finansiären ochleverantören,i regelleasing omfattarFinansiell partertre
industribolag. I detellerfinansbolagFinansiären kan ett senarebrukaren. ettvara

liknarformrenodladeI sinleasing nedan.seinvestorvanligenhandlar detfallet om
brukarenfastställsLeasing-avgifternaavbetalningsköp. attleasingfinansiell genomett

utrustningensbeloppsammanlagtavtalstiden betalar motsvararunder ett som
förtid.iinteAvtalet kan sägasfinansiell kostnad.anskaffningsvärde uppsamt en
finansiellochoperationellmellanskarppraktiken svårt dra gränsiDet är att en

sammanfaller medavtalsperiodenkännetecknasFinansiell leasingleasing. attav
leasingavgifternagällalivslängd. Vidare kan motsvararekonomiskautrustningens att

avtaletkostnaderfinansiellafortillägg samt attanskaffningsvärde medutrustningens
presumtionEntill fall.från fallmåste såledesprövning görasEninte kan sägasupp.

frågadetår eller äromfattaravtalsperioden omdärvid trekan meratt omvara
leasing.operationellleasing,finansiell annars

utrustning vanligenleasing. DenfinansiellformSale-lease-back i regelär aven
avkastningnormalfinansiärenpå villkortillbakasålts hyrsfastigheti ensom gersom

tillbakaoch hyrsäljerför denFördelenbunditkapital handet somupp.
fallet.kapital vadändisponera störrehan kanutrustningen annars voreär ett somatt

skiljer sig frånleasing. Deninvestorleasing s.k.finansiell ärformEn avannan
Företagetindustriföretag.finansiären i regel ärleasingfinansiell ettvanlig attgenom

skattemässigaanvända deföljaktligenoch kanutrustningentilldärmedblir ägare
investeringsm-leasinginvestor ärKännetecknande for attvärdeminskningsavdragen.

år. Det15-20livslängden kanochbelopptill mycketuppgårgiften att varastortett
erbjudaforutnyttjaskanskattemässiga fördelar attfinansiären fårmedför somatt

själv kanintefall då brukarensärskilt i deavgift. Det gällerfördelaktigbrukaren en
värdeminskningsavdragen.skattemässigautnyttja de
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i budgetpropositionen 1992 i avsnittet Styrning statsförvaltningenav
och de finansiella förutsättningarna för myndigheterna. Regeringen
beredde riksdagen tillfälle del vad finansministern anförtatt ta av
därom. Finansutskottet anmärkte vad finansministern anförtatt om
styrningen statsförvaltningen och finansiellade förutsättningarna förav
myndigheterna inte föranledde någon erinran från utskottets sida bet.
199192:FiU20 57. Riksdagen lade propositionens yrkande i dennas.
del till handlingarna bet. 199192:FiU2O 60, rskr. l99192:128.s.

I RRV:s föreskrifter och allmänna râd 1993-06-22, dnr 33-93-
0937 för tillämpningen kapitalförsörjningsförordningen i frågaav ges

§ följande5 allmänna råd. När den planerade användningstidenom
sammanfaller med hela den förväntade ekonomiska livslängden -

vid finansiell leasing blir leasing utrustningt.ex. i regel dyrareav-
köp. Om myndighetenän har möjlighet köpa utrustningenatt t.ex.-

med lån i Riksgäldskontoret torde det oftast ekonomisktvara mer-
fördelaktigt för myndigheten leasa den. Utrustningenän bör såledesatt
köpas i dessa fall. Leasingalternativet kan dock fördelaktigt närvara
behovet utrustning begränsat i tiden.ärav

Leasing bör enligt RRV:s föreskrifter användas endast för-om
delarna uppenbara. Vid investeringsbedömningenär bör hänsyn tilltas
samtliga effekter investeringen i mätbara effekter ochav pengar-
övriga såväl kvantitativa kvalitativa effekter. De i mätbarasom pengar
effekterna investering bör sammanfattas i kalkylav en en som
dokumenteras.

Med avtal försäljning och återhyra eller återköp s.k. sale-om avses
lease-back.

Bland leasingformer används finns också s.k. investor leasing.som
Genom förändringarna i skattesystemet i januari 1991 de eventuellaär
skattefördelarna för den leasar utrustning inte likaut storasom som
tidigare. Statliga myndigheter torde därför inte erbjudas någranumera
avtal investor leasing. Om leasingformdenna ändå skulleom

myndighetövervägas bör enligt RRV:s föreskrifter fråganav en
underställas regeringen för prövning på motsvarande vid avtalsätt som

sale-lease-back, bl.a. grund de negativa statsfinansiellaom av
effekter kan uppstå. Samma bör gälla myndigheten övervägersom om

tillämpa någon avtalsforrn har liknande uppläggningatt som en som
sale-lease-back och investor leasing eller kan få motsvarandesom
statsfinansiella effekter.
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Avgiftsförordningen102.5.

efter-avgift för frivilligtinförandefår beslutaRegeringen avom
1973:KU26,bet.1973:90 218,tjänster prop.frågade och s.varor
regelmässigtfalli dessastorlek böravgiftensBeslutrskr. 265. om

börfåravgiftBesluttill myndigheterna. tas utdelegeras attom
sådanfrågadetendastmyndigheterna ärtill närdelegerasdäremot om

sker inomomfattningbegränsad0.d. iförsäljningsverksamhet som
uppgifter.myndighetensförramen

allmänhetiavgifter kräversamband medharFrågor uttasattsom
kvalitet,och köparenmyndighetensäljandedenavtal mellan omett
avgifter.gällervadhärDärför redovisasleveranstider omsomm.m.

riktlinjer och regelverkfinns de1992:191avgiftsförordningenI
verksamhet.avgiftsfinansieradgäller försom

förordningsmotivregeringensenligtgällerhuvudprinciperFöljande
avgiftsförordningen7 för styrningutgångspunktertill199223 avsom

avgiftsñnansierad verksamhet.
mål.ekonomisktgällanormalfalletbör ikostnadstäckningFull som
förnormalt tillämpasstatsbudgeten börBruttoredovisning

Verksam-verksamhet.för reglerandeavgifteroffentligrättsliga
medeltillförasoch översedvanligtpåbudgeteras sättbörheten

på statsbudgeten.inkomsttitelpåredovisasAvgifternaramanslag.
efterfrågestyrdverksamhetavgiftsñnansierad ärFör somannan

tillämpas.statsbudgetenpånettoredovisningbör
RRV.samråd medskall föregåsavgiftBeslut avom

kravställer högamyndigheternastyrningenförändradeDen av
resultat.verksamhetensavgiftsfinansieradedenuppföljning av

normalfal-iresultatetsåskärpasbehöverRedovisningskraven att
intäkterkostnader ochsamtligasärredovisningformlet, i avav

myndig-framgårverksamhetsområde,belastar avresp.som
redovisning.heternas

förstahuvudavsnitt. Detdelas in ikanAvgiftsförordningen tre
avgiftsñnansieradför styrningenriktlinjerallmännabestår avav
vidförfarandetreglerarandraverksamhet. Det uttag av an-

bestämmelserinnehållertredjedetsökningsavgifter och om
registerutdrag.bevis ochför kopior,avgifter

från reglerundantagnasammanhangmångaAffärsverken iär
myndigheter. Destatligaför andragällerbestämmelseroch som

målför deinomsjälva,bemyndigadefallflestai de attär ramen
affärs-denfrågorbeslut i rörfattariksdagen angett, somsom

låtaanledningdärför ingenfinns attverksamheten. Detdrivande

199192:FiU20, rskr.bil.l, bet.199l92:100,7 1992 prop.budgetpropositionenJfr
199192:l28.
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affärsverken omfattas de båda förstnämnda huvudavsnitten iav
avgiftförordningen. Bestämmelserna avgifter för kopiorom m.m.
bör däremot i princip gälla inom hela statsförvaltningen, således

för affärsverken.även
Enligt 2 § har andra föreskrifter och regeringsbeslut företräde

framför bestämmelserna i avgiftsförordningen.
Myndigheter under regeringen har rätt avgifter endastatt ta ut

de fått bemyndigande det.ett göraattom
Enligt 4 första§ stycket får myndighet, det förenligtären om

med myndighetens uppgift enligt lag, instruktion eller annan
förordning, avgift tillhandahålla:mot

tidskrifter och andra publikationer,
informations- och kursmateriel,
konferenser och kurser,
rådgivning,
lokaler,
utrustning,
offentlig inköps- och resurssarnordning,
tjänsteexport,
upptagning automatisk databehandling allmänutgörav som
handling. I datalagen 1973:289 finns bestämmelser för-om
säljning uppgifter personregister,av ur

5 upplysningar telefon, den service myndighetenper om. därmed tillhandahåller går myndighetensutöver serviceskyl-
dighet enligt sekretesslagen 1980: 100 och förvaltningslagen
1986:223.

Enligt andra stycket får och tjänster tillhandahållas baravaror
verksamheten tillfälligär eller i mindre omfattning.om naturav

I fall krävs särskilt bemyndigande.annat Mindreett om-
fattning skall främst i relation tillsättas varje enskild myndig-
hets totala verksamhet.

Beträffande finnsänsteexport ytterligare bestämmelser i tjäns-
teexportförordningen 1992: 192.

Av 5 § följer riksdagen eller regeringen inte haratt om
beslutat något ekonomiskt mål skall myndighetenannatom
beräkna avgiften så myndighetens kostnader för verksamhetenatt
täcks. Detta innebär intäkterna, vid viss beräknad volym,att en
skall täcka samtliga med verksamheten direkt eller indirekt
förenade kostnader. Om myndigheten disponerar avkastnings-ett
pliktigt kapital i den avgiftsfmansierade verksamheten skall såle-
des avkastningskravetäven täckas avgiften. Subventioneringav

verksamheten med anslagsmedel får inte förekomma,av änannat
efter särskilt medgivande.

En myndighet får bestämma avgiftens storlek endast efter
särskilt bemyndigande. Myndigheten får dock själv besluta om
storleken de avgifter enligt 4tas utav som

Myndigheten skall varje år samråda med RRV de avgifterom
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tjänsterför ochellermyndigheten att ta uttar ut varoravsersom
be-fall då regeringentillhandahåller. deImyndighetensom

förslag lämnasinnanskall samråd skestorlek,avgiftensstämmer
undantagfâr medgeavgiften. RRVändringtill regeringen om av

sarnrådsskyldigheten.från
26 §§.i 25 ochreglerasavgiftsinkomsterdisponeraRätten att

avgiftsinkomsterdisponeramyndighet fårframgårDär att en
dispo-får dockMyndighetenbemyndigande.särskiltefterendast

avgiftsin-ochi 4 §avgiftsinkomstersådana som avsesnera
myndighetregisterutdrag o.d. Enutskrifter,för kopior,komster

förbeloppformelltmedstatsbudgetenpåtilldelats anslag ettsom
frånavgiftsinkomsternafår disponeraverksamhet,avgiftsbelagd

verksamhet,avgiftsbelagdfrånInkomsterverksamheten.den som
tillförasskall25enligtfår disponeramyndighet inteen

denunderoch redovisasRiksbankencheckräkning istatsverkets
bestämmer.regeringenstatsbudgeteninkomsttitel på som

Tjänsteexport1 l

statligaförgäller1992:192 rättenTjänsteexportförordningen
med stödtjänsteexportbedrivaregeringenundermyndigheter att

meddeladesärskiltregeringeneller iavgiftsförordningenantingen i av
beslut.

allmänhetikrävertjänsteexportsamband med ettharFrågor som
jfr 4 §kundenochutför tjänstenmyndighetmellan denavtal som
Därförleveranstiderkvalitet,tjänsteexportförordningen m.m.om

tjänsteexport.gällervadredovisas här omsom
tjänsteexportför-till1992:4förordningsmotivregeringensEnligt

specialmotivering.följandegäller bl.a.ordningen

myndigheterförbemyndigandeavgiftsförordningenI 4 § ettges
tillfälligverksamheten ärbl.a. tjänsteexportbedriva avatt om

lO.under 2.5.jfromfattningmindreellernatur ovanav
kanöverstiga vadbedömstjänsteexportverksamhetenOm som

verksamhetensfråganböromfattning,mindre omvara avanses
Regeringenregeringen. prövarunderställasbedrivandefortsatta

med dennafortsättermyndighetenlämpligtdetdå är attom
tjänsteex-fråganfallet,bedömssåOmverksamhet. tas omvara

regleringsbrevinstruktion, imyndighetensilämpligenport upp
ocksåharRegeringensida.regeringensfrånbeslutieller annat
skallintemyndighetbeslutsärskiltimöjlighet att enange om

tjänsteexport.bedriva
betydelsefrågorandraocksåbehandlarAvgiftsförordningen av

med RRVsamrådpåbl.a. kravSålunda ställstjänsteexport.för
avgiftsuttagochavgiftssättningför samtprincipernaangående
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krav på myndighetens redovisning den avgiftsbelagda verk-av
samheten. förordningenAv följer vidare myndigheterna självaatt
får besluta de avgifter de inom för de ekonomis-tar utom ramen
ka målet. Myndigheterna får också disponera de inkomster som
uppstår i verksamheten.

2I § tjänsteexportförordningen myndighet fårattanges taen
till möjligheterna inom eller riket marknadsföraattvara utom
tjänster inom sitt verksamhetsområde. Det såledesär endast
sådana tjänster myndigheten redan har inom sitt verksam-som
hetsområde enligt lag, förordning eller instruktion fårsom- -marknadsföras. Dessa tjänster varierar givetvis mellan olika
myndigheter kan indelas i tjänster på tekniskagrovt områdenmen
och administrativa tjänster. Exempel tjänster kan vara
konsulttjänster, utbildningstjänster och provningsverksamhet.
Material behövs för tjänsteexportens genomförande ingår isom
tjänsten. Tjänsterna kan försäljas antingen direktförsälj-genom
ning eller i kombination med och tjänster från andravaror
leverantörer. Det bör dock framhållas anläggningstillgångaratt
inte kan försäljas enligt denna förordning.

I andra meningen i 2 § det departement till vilketattanges
myndigheten höra underrättas tjänsteexportens innehållanses om
och omfattning. Sådant samråd bör omfatta de dragen istora
verksamheten och innanäga marknadsföringen påbörjas.rum

Enligt 3 § skall myndigheten bedriva tjänsteexportverksam-
heten utifrån fastlagd marknadsstrategi och med krav påen
lönsamhet.

Bakgrunden till paragrafen verksamhetenär måste haatt en
förankring i den myndigheten och detta sådan viktärattegna av

det bör markeras i förordningen.att En sådan förankring kan ex-
empelvis ske myndighetens styrelse fastställerattgenom en
planmarknadsstrategi för verksamheten och särskild personalatt

för verksamheten. Krav på lönsamhet gäller.ansvarar Med
lönsamhet avgifterna skall beräknas på marknadsmässigaattavses
grunder så minst full kostnadstäckning uppnåsatt i verksamheten.
Inkomster i verksamheten skall således minst täcka kostnaderna
för verksamheten. Erfarenhetsmässigt marknadsföringär och
anbudsgivning kostnader inte alltid leder till inkomster isom
varje enskilt fall. Därför skall avgifterna så inkomsternasättas att
för anbud också täcker kostnaderna förantagna icke antagna
anbud och marknadsföring.

Myndighetens slutarätt avtal för tjänsteexportverksamhetenatt
reglerad iär 4 § där det myndighetensägs får sluta avtalatt med

svenska eller utländska kunder det gällernär utföra tjänsteratt
enligt 2 Avtalen skall slutas på affärsmässiga grunder. I
samband därmed får myndigheten dengöra upphandling som
behövs i enlighet med internationella regler.

Sådana avtal privaträttsligär får myndighetennatursom av
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ellerlandimyndighetavtalsparten annatärslutafritt även enom
land.förföreträdare annatett

ändamåletförtecknafârmyndighetenframgår6 §Av att
fråganparagrafenmotivenEnligt rörförsäkring.bruklig om
försäkring.brukligutlandetiverksamhetenförtecknarätten att

bedrivs iverksamhetenförhållandetdet närinteParagrafen rör
kund.utländskförSverige

samtligavisarresultatrapport8 §I separatatt somenanges
skall lämnastjänsteexportverksamheteniintäkterochkostnader

bedömninganalysinkl.årsredovisning,myndighetens avi en
möjligheternatill dettaMotivet ärtjänsteexportverksamheten. att

verksamhetensgenomfördadenanalysochuppföljningtill av
föranvisningarNärmareunderlättas.effekterochresultat

avgiftsför-ilämnasavseendei dettaredovisningmyndigheternas
ordningen.

iskadehanteringenRisk- och staten2.5.12

bestämmelserGällande

försäkring1741992:ändrad1954:325,förordningen senastEnligt om
ellertecknaintemyndigheterstatligafåregendom,statens m.m.av

skyddaförelleregendom statenför attförsäkringartecknalåta statens
förförsäkringarfrågaIansvarighet.anställdastatligteller mot om

före-särskildadockgällerförvaltaruniversitetenegendom som
skrifters.

medmyndighetenaktuelladenfår,vadTrots sagts omovansom
tecknaslämpligt,detfinnerintressentillhänsyn statens

motorfordonförförsäkringmotsvarandeellertrafikförsäkring soma
ellerTeleverket,ellerPostverketpolisväsendet,tillhör-

departemen-disponerasochpersonbefordranföravseddda avär-
ellerlänsstyrelserna,ellerten

utomlands,används- kaninteförsäljningellerdå köptransportförsäkring, annarsb
försäkringsskyd-avstå frånföljdendåstånd ellertill attkomma av

elleromkostnaderlägrepriser,fördelaktigaretilllederintedet
övrigt,ivillkorförmånligare

brandförsäkring
nyttjanderättupplåtenlantbruksegendom är motsådan somav- meddelat ifinnsförsäkringförbudingetvilken motoch mot

421992:40SOUuniversiteten,skadehantering vid s.3 ochrisk-Beträffande se
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särskild ordning, eller
sådan fastighet länsbostadsnärrmden in påav en som ropat-

exekutiv auktion för skydda fordran,att statens
i samband med byggnads- och anläggningsarbeten,-
eller försäkring egendom tillhör försvarsmaktensannan av som-

personalkassor,
d reparentförsäkring vid marinens förbandsbundna verkstäder,
samt

e nödvändig försäkring i samband med egendom tillhöratt som
ersättning lånas ellerstaten upplåtsutan till någonut änamian en

statlig myndighet under förutsättning försäkringskostnadenatt
betalas den till vilken egendomen lånas eller upplåts.av ut

Vidare får trafikförsäkring eller motsvarande försäkring tecknas för
motorfordon tillhör för den tid då sådana fordonstaten, till-som
fälligtvis brukas i trafik utomlands.

Köpe- eller försäljningsavtal, innebär ikläds kostnadatt statensom
för transportförsäkring, får endast ingås då köp eller försäljning annars
inte kan komma till stånd eller då följden avstå från för-attav
säkringsskyddet inte leder till fördelaktigare priser, lägre omkostnader
eller förrnånligare villkor i övrigt.

Av riksdagen godkända riktlinjer för risk- och skadehanteringen i
staten

Chefen för Finansdepartementet redovisade i budgetpropositionen 1993
sin på hur generella riktlinjer för risk- och skadehanteringensyn m.m.
i bör utfonnas prop. 199293:100staten bil. 1 122 fi. Däravs.
framgår för närvarande gäller grundregelatt statliga myndig-attsom
heter inte får teckna försäkring för egendom eller förstatens att
skydda eller ansvarighet9.statligt anställdastaten Utgångspunktenmot

själv kanär stå risken s.k.att självförsäkring.staten Förgenom att
täcka skyddskostnader myndigheternaär i princip användatvungna att
anslagsmedel. Vissa undantag från försäkringsförbudet finns dock.
T.ex. får antal myndigheter teckna trafikförsäkring.ett Frågan har

särskild utredare har överlämnatutretts betänkandet Risk-av en som
och skadehantering i statlig verksamhet SOU 1992:40.

Utredaren föreslår samtliga myndigheter skall riskanalys.att göra en
skallDen sammanställas tredje år i den fördjupade anslagsfram-vart

9 Jfr förordningen 0954:325, ändrad 1992:174 försäkringsenast statensom av
egendom, m.m.
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försäkringsförbudet förgällandeföreslås detVidareställningen. att
Förprincip.skall gällafortfarande attegendom somstatens m.m.

inträffa föreslårskulleskadaverksamhetfortsattunderlätta om en
Riksgäldskontoret.hosnödfallskrediters.k.medutredaren systemett

Försvaretslåtamyndigheternaförmöjlighetfinns attnärvarandeFör
uppkommer närtrafikskador statensreglera decivilförvaltning som

försäkringsliknandeföreslår dennaUtredareninblandade.fordon attär
Även uppkommit tillintepersonskadorskall fortsätta.verksamhet som

hantering.i dennaföreslås ingåtrafikföljd av
skadehanteringenochrisk-börmeningdepartementschefensEnligt

inriktning.följandehai staten
skallskadehanteringochrisk-myndighetsförförutsättningEn att en

verksamhetensmeningsfullt sätt ärpå attgenomföraskunna ett
därför angelägetkända. Det attärskadekostnader ärochskaderisker

skallmyndighetvarjeföreslårHongenomförs.riskanalyser att vara
utredarendetanalyser sättsådanagenomföraskyldig somatt
dockhonremissinstanser attmed fleralikhetföreslår. I anser

börRiskhanteringenbudgetprocessen.inordnas iskallinteanalyserna
verksamhet.löpandemyndighetensdel iställeti envara

drabbasdenverksamhetenupprätthållakunna av enFör omatt
problemDeriskfinansiering.formnågonkrävsskada somstörre av

fallflestatorde i denödfallskreditermed hjälplösautredaren avavser
departe-Riksgäldskontoretlån imeddetinomhanteraskunna system

1993.budgetpropositionenföregående ii detföreslagitmentschefen
anläggningstillgångariinvesteringarfinansieringlånDessa avavser

förskulleanläggningstillgång utsättasförvaltningsändamål. Omför en
låneramenmöjlighetförstörd finnsbli attskada eller anpassastörreen

närvarande intedet fördärförbedömerHontill detta. attmed hänsyn
intehonskäldettanödfallskrediter. Avsärskildabehovfinns avserav

månI denfmansieringssystem.ytterligareförslagframlägga ettom
visarregelverketdet atttillämpningenerfarenheterna nyaavav

fråga.dennaåterberedd övervägahonnödvändiga ärändringar attär
myndigheterförförbudetrådandedetföreslår vidareUtredaren att

intedockliggerförbudsådantkvarstå. Ettskallförsäkringartecknaatt
beslutanderätten idelegerapågårarbetedetlinje med atti som

myndig-därförHonmyndigheterna. atttillfinansiella frågor anser
Utgångs-riskñnansiering.förväljaskall fåsjälva systemheterna

bästharmyndighetenenskildadenbedömning ärför dennapunkten att
skadehantering.risk- ochsininriktningenförutsättningar avgöraatt av

minskakunnamöjligheterfå bättremyndigheten atttordeDessutom
riskñnansiering.sinfårsjälvden avgörariskkostnadersina om

myndighetvarjeskallföreslagittidigaredepartementschefenSom
myndig-utgångspunkt kananalysdennaMedriskanalys.göra somen
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heten ställning till olika metoder förta riskfinansiering. Därmed finns
det förutsättningar bedöma myndighetensatt samlade risk- och
skadehantering inom för den fortlöpande revisionen.ramen

l utredningen framhålls finansieringen myndigheternasatt riskerav
mindreär problem eftersomett själv kan betala inträffadestaten

skador. Frågan teckna försäkring elleratt avstå från dettaom att är
därför underordnad betydelse. Det viktigaste i ställetav är att
minimera den totala riskkostnaden. Hon bedömer denatt mest
angelägna åtgärden i detta sammanhang minskaär skadekost-att
nadema, skadeförebyggandet.ex. arbete. En förutsättninggenom är
därvid för skaderapporteringatt ett system finns hos varje myndighet.
Försäkringslösningar bör dock undvikas i så utsträckningstor som
möjligt.

Enligt departementschefens bedömning torde myndighets arbeteen
med risk- och skadehantering främjas den i princip får bäraattgenom
hela kostnaden för sina skador den föreslagna lösningen förgenom
riskfinansiering. Myndigheten bör således inte i utgångsläget kunna
räkna med få ökat anslag i den kommandeatt budgetprövningen på
grund inträffade skador. Som hon tidigare kanav närrmt i vissaäven
fall för lån i Riksgäldskontoret med hänsynramen bl.a. tillanpassas

skador.större
Departementschefen redogjorde därefter för sin på administra-syn

tionen risk- och skadehanteringen. Hon föreslogav föratt ansvaret
stöd i myndigheternas arbete med risk- och skadehantering förläggs till
Kammarkollegiet. Samtidigt föreslogs den försäkringsliknandeatt
verksamheten hos Försvarets civilförvaltning flyttas till kollegietöver
vid den planerade avvecklingen Försvarets civilförvaltning.av

förklaradeHon dessutom hon har för avsikt återkommaatt tillatt
regeringen med förslag till regler för risk- och skadehantering i staten.
Hon anförde också det bör ankomma påatt Kammarkollegiet att
utarbeta allmänna råd för myndigheterna i deras arbete med risk- och
skadehantering. Reglerna bör träda i kraft efter det kollegietsatt
stödjande arbete har etablerats. Detta arbete bör påbörjas under
budgetåret 199394. Hon bedömde det regelsystemet skulleatt nya
kunna börja tillämpas tidigast fr.o.m. den l juli 1994.

Riksdagen godkände de i budgetpropositionen 1993 förordade
riktlinjerna för risk- och skadehantering i bet. 199293:FiU10staten

79 f och bet. 199293:FiU20, rskr. 1992931189. Finansutskottets.
betonade för sin del förslaget myndigheternaatt själva skall fåatt välja

för riskfinansieringsystem led iär arbetet med delegeraett att ansvar
och befogenheter till myndighetsnivå. Den ordningen delärnya en av
den ändrade Övervägandefinansiella styrningen myndigheterna.av

talarskäl därför enligt utskottet för stöduppgifter det aktuellaatt av
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uppgifttillharmyndighet atttill geförläggasbörslaget somen
sektorsmyn-tilloch intemyndighetertill andrastödadministrativt en

dighet.

konstVård2.5.13 statensav

1990: 195förordningeniregleradkonst ärvårdFrågan statensavom
tillhörkonstgäller statenFörordningenkonst.vård somstatensavom

myndigheter.statligahosñmisoch
varje§§. Där sägsi 2-4regleras attvârdansvarMyndigheternas
frågaIväl.vårda denskallsigplacerad hoshar konstmyndighet som

värdendockankommeregendomfasttilltillbehörkonst utgörsomom
konstfrågaIbyggnaden.förvaltar sommyndighet omdenpå som

visstillanknytningsärskildändå haregendom enlösutgör men
sigåtabyggnaden attförvaltarmyndighet svarafår denbyggnad som

värden.för
påskadanlåtamyndighetenskallskadas,konstverk repareraOm ett

rimligstår iintereparationenförkostnadenOmfackmässigt sätt.ett
tillförhållandeikostnadenellervärdekonstverketstillproportion om

beslutadockmyndigheten attfårbetydande,ärmyndighetens resurser
skadan.inte reparera

tillhörkonstinnehavsittförtecknaskallmyndighet somVarje av
konstmuseerlämnainnehavdetta statensinventera samtårligenstaten,

innehavet.uppgift om
konstmuseer,medsamråda§5skall enligt statensMyndigheterna
reparationsåt-ellerKonserverings-konsten.vårdengällerdetnär av

samråd.särskiltföregåendeföretasfår integärder utan
stödmedmyndighetenbeslutarskadats, avkonstverkHar menett
anmälaomedelbartmyndighetenskallskadan,inte§3 att reparera

konstmuseer.tillbeslutet statens
vårdmyndigheternastillsyn7 § överenligtharkonstmuseerStatens

tillsynunderstårinteoch av annantillhörkonst staten somsomav
vårdenrådmyndigheternaskall lämna omKonstmuseernamyndighet.

tillsynhar över.konstmuseernakonstsådan somav
myndighetfinnerkonstmuseer attStatens en9 §I sägs att om

rättelseinteskerochmyndighetenhoskonstenvårdsinibrister av
regering-förförhållandetanmälakonstmuseernaskalltid,rimliginom

en.

tillförläggasskullestöduppgiftemaförordats199293:Fi7l6 hadel° attmotionI en
Räddningsverket.
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Om det brister i myndighets vård eller underhåll konstverken ettav
och verket löper risk skadas eller, skada redanatt har uppkommit,om

skadas ytterligare, fåratt konstmuseer enligt 10 §statens handta om
konstverket. Konstmuseerna får också hand sådant skadatta ettom
konstverk den vårdansvariga myndigheten med stöd 3 § harsom av
beslutat inte Statens konstmuseeratt skall föra förteckningreparera. en

sådana konstverköver har tagits hand med stöd 10 Isom om av
förteckningen skall skälen för omhändertagandet.anges

Konstverk hos statlig myndighet verksamhet upphör elleren vars
verksamhet överförs till huvudmannaskap, skall enligtvars annat 12 §

överföras till konstmuseers samlingarstatens eller konstmuseernaav
lämnas till konstråd för placering,statens inte särskiltannatny om
bestämts. Om myndighet inte längre önskar ha kvar konstverk,en ett
får konstmuseerna överföra sådantäven verk till sinaett samlingar
eller länma det till konstrådet för placering.ny

2.5. 14 Donationer

Bestämmelser gåvo- och donationsmedel finns i förordningenom
1964:484, omtryckt 1991:1171 förmottagande räkningstatensom

gávo- och donationsmedel.av
Enligt 1 § skall ärende angående mottagandeett för räkningstatens
gåvo- eller donationsmedel, inte följer andra stycket,av annatom av

den myndighetavgöras redovisningsskyldigär för medlenav som om
dessa Om gåvatas eller donationemot. jord ellerutgörsen en av
byggnad eller mottagandet i fall kan medföra framtidaannatom antas
kostnader för skall ärendet överlämnas tillstaten, regeringen för
prövning. Detta behöver dock inte ske, framtidade kostnadernaom
endast lönekostnadspåläggutgörs enligt 3 § och får ersättningav staten
för dessa kostnader.

En myndighet gåva eller donationtar skallemot enligt 2 §som en
underrätta Riksrevisionsverket mottagandet. En kopia gåvo-om av
handlingen, donationsurkunden eller liknande handling skallannan
bifogas underrättelsen.

Bestämmelser placering donations- och fondmedel finns iom av
kungörelsen 1968:453 placering donations- och fondmedelom av

förvaltas statlig myndighet. Enligt 1 § kungörelsensom ärav
tillämplig donations- och fondmedel, vilka förvaltas statligav annan
myndighet domkapitel,än universitet eller högskola och för vilka
Kungl. Majzt meddelat särskilda bestämmelser. Om för viss fond
uttryckliga bestämmelser tillgångarnas placering meddeladeär iom
donationsurkund skall dessa bestämmelser gälla hinder härutan av
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föreskrifter.meddelade
medlen iförvaltadedeplaceraenligt 2 §fårmyndighetEn

kommunellergaranteradeellerutfärdade statenobligationera avav
allmänutfärdaderiketinomsamfällighetjämförligdärmedeller av
Maj:t,Kungl.fastställtsreglementeinrättning,ellerkassa avvars

kreditaktiebolag,eller
därmedellerkommunför vilkaskuldförbindelser staten,andrab

ellerlöftesman garantriketinomsarnfällighetjämförlig somsvarar
underobligationer,säkerheten utgörs a,vilkaför angessomav

ellerbostadsfastighetelleraffärs-jordbruks-,iinteckningeller av
efter75inomfastighet ettprocenttill sådan ex-avtomträtt

egendomenfastadenuppskattningsvärdegodkäntpertvärdering av
eller tomträtten,

bankaktiebo-svensktriksgäldskontoret,riksbanken,hosfordringarc
jordbrukskredit.förcentralkassaellerpostbankenSparbank,lag,

offentligpå3 §enligtmyndighetfårfordranskyddandeTill enav
eller pantsattutmättegendom, ärinköpafondbörsellerauktion som

skallfordran,skyddandetillinköptsEgendom,fordringen.för avsom
varitillgång,den utgöreskan skelämpligenså avsnart omavyttras

medel.får placeramyndigheten
donations-överlämnande1968:773cirkulärStatskontorets avI om

finnsfondbyråStatskontoretsförvaltning hostillmedelliknandeoch
överenskommelseträffakanmyndigheterstatligabestämmelser attom

iförvaltningdonationsmedel tillöverlämnaStatskontoretmed attom
fondme-överlämnatmyndighetplaceringsfond. En somgemensamen

vederbörandeöverlämnandetefterskall upptaförvaltning äventilldel
överlämnadeFörvaltningenräkenskaper.sinaredovisning itill avfond

ochbevakningplacering,föråtgärderhuvudsakiomfattarmedel
medlen.förräntning av

vissaöverföringanledning1972:646 medkungörelse avMaj:ts avKungl.Enligt
författningiMajztKungl.vadskallKammarkollegiettillStatskontoretfrånuppgifter

fondbyrå fr.o.mi.StatskontoretsellerStatskontoretföreskrivitbeslutsärskilteller om
då ankomuppgifti frågaKammarkollegiet somi ställetjanuari 1973 omden 1 avse

ellearverkettillknutenredovisningscentralföljdtill varStatskontoret att enav
Statskontorets1966 förmaj6denKungl. brevinstruktionensärskildaenligt den

för Stats-instruktionangåendeKungl. brevnämndaiBestämmelsernafondbyrå.
MtjzlxsKungl.tillikraftträdandebestämmelserenligtupphördefondbyråkontorets

1973.januari1gälla denKammarkollegiet1972:643 för attinstruktion
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Stiftelsebildning,2.6 aktiebolagsbildning och

ägartillskott

fråga ägarinsatser vid bolagsbildning finnsl det inte någraom m.m.
bestämmelser har meddelats riksdagen eller regeringen.som av

sakEn regeringen i 199293:100 bil. 1 92är attannan prop. s.
uttalade bolag under myndigheter inte bör förekomma ochatt att
statlig verksamhet inte heller bör bedrivas i stiftelseform inteom
särskilda skäl föreligger. Riksdagen hade inte något erinra vadatt mot
regeringen sålunda uttalade bet. 199293:FiU10 och l99293zFiU20

rskr. 199293:189.s.
Riksdagen har berört hithörande frågor bl.a. vid behandlingen av

propositionen Forskning för kunskap och framsteg prop.
1992931170 där det bl.a. avsnitt 8 198 det börsägs atts. nu
fastslås universitet och högskolor skall ha aktiebolag förrätt ägaatt att
forskning, där också regeringen bör slutgiltigtsägs att ettmen ge
medgivande i varje enskilt fall; bet. l99293zUbUl5, rskr.388. -
Jämför 1990912100 bil. 2 19 bet. l9909lzFiU20,även prop. s.
rskr. 1990912132 angående principer för statlig verksamhet i
stiftelseform.

beslut,Dessa inte meddelats i lag, har inte lett till någraännusom
föreskrifter regeringen.av

Tidigare fanns bestämmelse i 9 kap. högskoleförordningen3 §en
19771263, bestämmelsen införd 1990:745, förordningengenom
upphävd 1993:100 universitet och högskolor inte fickattgenom om
bilda stiftelser och bolag. Denna bestämmelse upphävd.är numera
Med hänsyn därtill jurister inom högskolan det tillåtet förärattanser

högskola bilda stiftelser och bolag regeringens tillstånd.att utanen
lär dock råda deladeDet meningar och inom regeringskansliet har

hävdats det alltid krävs tillstånd.regeringens Detta har lett tillatt en
konflikt mellan Utbildningsdepartementet och vissa högskolor. En
redogörelse för konflikten lämnas i avsnitt 5.8.

RRV har den 15 december sin1993 avlämnat årliga tillrapport
regeringen det ekonomiadministrativa läget och revisionens resultatom
RRV dnr 30-93-2492. RRV rekommenderar där regeringen vidtaatt
åtgärder för öka respekten för fattade beslut bl.a. vad gälleratt

ochanvändningen överskridande anslag och bildande bolag ochav av
stiftelser. Tydligare direktiv efterlyses också vad gäller krav påt.ex.
utbyggd internkontroll vid myndigheter med omfattande intern
delegering vad gäller införandekrav internrevision vidsamt av

myndigheter. Vidare pekar vikten, bl.a. med anledningRRVstörre
den pågående ombildningen Statens arbetsgivarverk, detattav av av
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etableras stabsfunktion bevakar samlade intresse detstatensen som
arbetsgivarpolitiska området.

har hävdat detta strider regeringsformenRRV att mot
pr0p.199394:10O bil. 98:1 s.

genomgående brist RRV funnit delegeringEn är att ansvarav
befogenheter skett inom myndigheter kompetensenoch utan att

nivån, för uppföljning och denpå den ansvariga systemennya
tillfredsställande. uppvisarinterna kontrollen varit Vidare

myndigheterna, enligt RRV, brister vad gäller kvalitetenstora
till riksredovisningen, vilket vidinrapporteringen accentuerats

tillbyte myndighetsegna ekonomisystem. RRV pekar även
anslagsöverskri-viss bristande respekt för statsmaktsbeslut med

danden följd, myndigheter, i strid med regerings-samt attsom
formens bestämmelser och den restriktivitettrots stats-som

godkännandemakterna uttalat, bildar stiftelser inhämtautan att
beslut skallför detta. Inte heller har statsmakternas RRVatt ges

stiftelser bolag myndigheter hörsan-granska och underrätt att
koncernintressetRRV har vidare funnit det statligaattmats. av

medel i många fall inte haråterhållsamhet med statliga upp-
avgångsvederlagrätthållits. Omfattningen lönetillägg, m.mav

tecken detta.

Regeringen gjorde bl.a. följande bedömning 100:s.
kvarstår.Flera de brister redovisade i förra åretsRRV rapportav

anslagsöverskridandcngäller bl.a. bristande internkontroll,Det
bolagavhändande statliga tillgångar bildandeoch genom avav

statsmakterna. Regering-och stiftelser frågan underställtsutan att
finner särskilt bekymmersamt flera de bristerdet att sonen av

pågårfunnit hänförs till de ombildningsprocesser inonRRV som
statsförvaltningen. har redogjorts för behovetTidigare enav

inskärper detaförbättrad ägarstyrning. RRV:s iakttagelser
åtgärder.behov. Regeringen vidta erforderligaattavser
för redovis-gäller RRV:s påpekande ochNär det ansvarom

aktier regeringenning innehavet attstatens u-av av anser
myndighet eller det departemeitgångspunkten bör denattvara

också skallföreträder bolagetägare tastaten som urpsom av
tydliggörs påaktieinnehavet i sin redovisning. Härigenom ett

myndighet.det tillkommer berördbättre sätt ägaransvar som
Genom samtliga myndigheter, inkl. departementen,att numera

ocksåredovisningsbestämmelserna, föreliggertillämpar de enya
tekniska förutsättningarna för denna åtgärd.

stabsfunktionaktualiserat behovetRRV har även sonav en
område.arbetsgivarpolitiskabevakar utvecklingen på det statliga

behov och lämnar i redo-Regeringen har uppmärksammat detta
bilagagörelsen Statens arbetsgivarverks fortsatta inriktningom

förslag tillgodoses.8 till hur detta skall
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Regeringens på bolags- och stiftelsebildning redovisas bl.a isyn
propositionen Forskning för kunskap och framsteg 1992932170
avsnitt 8 197 Därvid anförs bl.a:s.

Universitet och högskolor från den juli 1993 väsentligt1ges
ökad frihet i förhållande till regering och riksdag. Vidsträckta
befogenheter rörande grundutbildning, forskning och forskarut-
bildning överlåts till universitet högskolor. Syftetoch är att

mångfald och konkurrens höja kvaliteten och stärkagenom
dynamiken i verksamheten. Efter principer bör ansvaretsamma
för den absolut nödvändiga utvecklingen samverkan medav
näringslivet organiseras. bakgrund bör universitetensMot denna
och högskolans möjligheter bedriva samverkan med näringsli-att

Universitet och högskolor har i viss utsträckningutvecklas.vet
stiftelser för forsknings- ochmedverkat bildare ut-som av

vecklingsverksamhet. ñnansplanRegeringen har i åretssenast
redovisat sin på bolags- och stiftelsebildning. Som led iettsyn
forskningspolitiken regeringen bolagsbildningar kanattanser vara

värdefullt komplement till de samverkansfonner i dagett som
finns inom myndighetsfonnens vid samarbete medram ex-

industrin. Flödet forskare mellan universitet ochempelvis av
högskolor å sidan och näringslivet å den andra, kan därmedena
underlättas och stimuleras.

särskild Organisationsform för verksamheten, skild från denEn
juridiska i sig bättre förutsättningar förstaten,personen ger en
klarare och tydlig ansvarsfördelning ekonomiskt, materiellt och
juridiskt mellan den verksamhet inriktas näringslivet,motsom
särskilt industrin, universitetens och högskolornas traditionella
huvuduppgifter. regler gäller för aktiebolagDe som ger en
lämplig organisatorisk för denna verksamhet.ram

fastslås universitet och skall haDet bör högskolor rättattnu
bolag för forskning. angeläget formerna förDetäga är attatt

bolagsbildning läggs fast de i egenskapoch kravatt statensom
förmögenhetsöverföring finansieringbör ställa vid ochägareav

ställs ansvarsfördelning.så de främjar sådan ändamålsenligatt en
Regeringen bör slutgiltigt medgivande i varje enskilt fall.ettge

Upphandling räkning,2.7 för statens m.m.

Gällande2.7.1 bestämmelser

finns föringen generell regel och vilket ändamålDet när upp-om
handling skall ske. för upphandlingen inom reglerasFonnema staten

därefter ändradlagen 1992:1528, omtryckt 1993:1468, 1994:614i
offentlig upphandling förordningen 1980:849 tillämp-ochom om

ningen GATT-överenskommelsen statlig upphandling. sistDenav om
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förtecknade statligaförordningen gäller endast för vissanämnda
regionala och lokala enheter. Lagen harmyndigheter och deras trätt

träddei samband med EES-lagen ii kraft vid årsskiftet 199394 att
avslutasföre ikraftträdandet skallkraft. Upphandling påbörjatssom

bestämmelser.enligt äldre
upphandlingbestämmelser offentliginnehåller allmännaLagen om

offentlig upphandlingsärskilda bestämmelser1 kap., av varor,om
och tele-energi-,byggentreprenad, inom transport-vatten-,av

be-kap.och tjänster 2-5kommunikationsområdena samtav
tröskelvärdenunderstiger destämmelser upphandling somsomom

innehållervissa andra fall 6 kap.. Lageni 2-5 kap. och ianges
skadestånd kap..överprövning, 7också bestämmelser m.m.om

meddelasframgår uttryckligen lagenkap. § andra stycketAv 1 1 att
EES-avtaletförpliktelser enligttill uppfyllande Sverigesväsentligen av

upphandlingdirektiv offentligövrigt ansluter till deoch den iatt om
EG.gemenskapernaantagits inom Europeiskadärutöversom

upphandlingenligt kap. 2 § vidgäller l görsLagen staten,avsom
upphand-andraoch sådanalandsting, kyrkliga kommunerkommun,

upphandlingoch 6 §§. Förenheter i 1 kap. 5lande somsom avses
och dei nänmda kapitelgäller endast bestämmelsernai 6 kap.avses

kap.vilka hänvisas i 6 kap. 7bestämmelser i och 5 kap., till1 samt
1-8 §§.

delsenligt och 6 §§upphandlande enhet innefattar 5Termen
församlingarbeslutandekommunala, och andra myndigheter,statliga,

bolag,dels sådanaoch kyrkliga kommuner,kommuner, landstingi
förhar inrättatssamfälligheter och stiftelserföreningar, attsom

industriellintresse och inte haruppgifter i det allmännasfullgöra en
harkapital huvudsakligenochkommersiell karaktäreller vars

kyrkliglandsting ellerkommun,tillskjutits ettstaten, enenav
statlig eller kommunalupphandling står underellerkommun, vars

kommun,styrelseledamötertillsyn, eller staten, ettutses av envars
styrelse tillkyrklig eller 4.landsting eller kommun, änmervarsen

ellerlandstingkommun,halva antalet ledamöter ettstaten,utses av en
kyrklig kommun.en

energi-, ochupphandling inomdet gällerNär transport-vatten-,
upphandlandeinnefattartelekommunikationsornrådena termen en-

landsting ellerkommun,alla företag vilkahet dessutom över staten,
bestämmande inflytandeindirektdirekt eller harkyrklig kommun ett

nämnda områden medverksamhet inomföretag bedriveroch som
myndighet.tillstånd frånsärskilt en

från lagens tillämp-undantag§ finns bestämmelserI kap. 31 om
ningsornråde.

§ skallaffärsmässighet i 1 kap. 4huvudregelEnligt upp-en om

108



Gällande ordning1994:136SOU

handling med utnyttjande de konkurrensmöjligheter finnsgöras av som
i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare,och även an-

anbud behandlas ovidkommande hänsyn.budssökande och skall utan
affärsmässighet i lagens förarbeten. ChefenHuvudregeln berörsom

följande 199293:88 59finansdepartementet anför därvid prop.för s.
upphandlingviktigaste inslagen i EG:s regleringEtt de är attavav

markna-upphandlingen skall ske på marknadens villkor och det äratt
villkoren. därförkan de billigaste och bästa Detden ärsom ge

tillfälle arbeta. uppnåsangeläget marknaden får Dettaatt att genom
internationell annonsering. Därigenom åstadkoms denpåkravet

huvudregeln iupphandlare åläggs utnyttjakonkurrens att genomsom
vilket framgårfår inte uppkomma snedvriden konkurrens,Det4 en

genomföras affärsmässigt ochkravet på upphandlingen skallattav
affärsmässigtovidkommande hänsyn, dvs. objektivt. I ordetutan

möjlighet för upphandlare hänsyn till bl.a. kostnadernaligger taatten
upphandlingsförfarande. vilken mån sådana hänsynutdraget Iför ett

i lagen, särskilt vadfår framgår andra bestämmelsertas avserav
upphandlingsförfaranden. begreppetmöjligheterna välja olika latt

ytterligare centraltovidkommande hänsyn liggerutan momentett
europeiska marknaden, nämligenupphandlingen på denför störrenya

jfr i Romfördraget. Dennaprincipen icke-diskriminering 7art.om
direktiv-till grund för den mycket detaljeradeprincip kan liggasägas

och blir tillämplig inomreglering beslutats inom EG ävensom nusom
syfte försvåra möjligheternaEES-området. Reglerna utformade iär att

vissa leverantörer påi upphandlingen eller missgynna ettatt gynna
konkurrenssnedvridandedärmed Departements-obehörigt och sätt.

framgår kravenchefen anförde vidare det bestämmelserna attatt av
ovidkommande hänsynprestanda inte får bestämmaskvalitet och av

affärsmässiga.andra faktorereller änannars av
bl.a. följande§ lämnas vissa definitioner,I 5

byggentrepre-Upphandling: leasing, hyra eller hyrköpköp, varor,av
nader eller tjänster.

upphandlande enhetskriftliga avtalUpphandlingskontrakt: som en
enligt lagen.ingår avseende upphandling

Öppen fåralla leverantörer lämnaupphandling: upphandling där
anbud.

inbjuderupphandlande enhetupphandling: upphandling därSelekti env
lämna anbud.vissa leverantörer att

enhetupphandlandeupphandling: upphandling därFörhandlad en
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förhandlinginbjuder vissa leverantörer lämna anbud ochatt tar upp
med eller flera dem.aven

upphandling där alla leverantörer harFörenklad upphandling: rätt att
ochskriftligt anbud dendelta, deltagande leverantörer skall lämna

flera anbudsgivare.enheten får förhandla med ellerupphandlande en

anbud.skriftligtupphandling infordrandeDirektupphandling: utan av

får ställas på leverantören. Därvissa kravkap. 17 §I 1 somanges
upphandlinguteslutas från deltagande iframgår leverantör kanatt en

hanom
ellerunder tvångsförvaltningkonkurs eller likvidation,i ärärär

betalningartills vidare har inställt sinaföremål för ackord eller
underkastad näringsförbud,eller

tvångsför-konkurs, tvångslikvidation,föremål för ansökan2. är- om
förfarande,eller liknandevaltning, ackord annat

lagakraftvunnenenligtyrkesutövningendömd för brott avseende3. är
dom,

yrkesutövningen,allvarligt fel isig skyldig till4. har gjort
socialförsäkringsavgifteråligganden avseendehar fullgjort sinainte

sker.upphandlingeneller i det land därskatt i det landeteller egna

enhet får begäraupphandlandeVidare framgår bl.a. att upp-en
kapacitettekniska förmåga ochlysningar leverantörs samt omom en

finansiella ställning.hans
får ställasde kravenligt 6 kap.fråga upphandlingI somangesom

punkterna 1-4under över-på i 6 kap. 9 Kravenleverantören
i kap. 17punkterna l-4 lundermed vadensstämmer angessom

frånkan uteslutasleverantörförsta stycket 56 kap. 9 §I sägs att en
åliggandenfullgjort sinahan inte hardeltagande i upphandling om

Upplysningarsocialavgifter.skatter elleravseende svenska om
förhållandenparagraf begärasfår enligt dennaleverantören somom

föreskrivstredje stycket6 kap. 9 §under punkterna 1--5. I attavses
detupphandlande enheten,skall denskriftligt anbudinnan ett antas om

onödigt, kontrollera leverantöreninte ärär om
föreningsregistret,elleri aktiebolags-, handels-registrerad

mervärdesskatt,och inbetalningför redovisningregistrerad2. av
arbetsgivaravgifter, ochpreliminär A-skatt ochinnehållen

Enligtsocialavgifter.skatter ochfrån skulder för svenskafri
anbud,enhet intefår upphandlande10 §6 kap. anta ett omen
9 tredjei §registrerad i registerinteleverantören är som avses

registerskyldighet föreligger.förutsättningunderstycket, att
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den nationella upphandlingenkap. 9 § tredje stycket sikte6 tarsom
följande 199394:78 27,särskilt berörts i motiven enligt prop.har s.

praktiska skäl har199394:FiU4, rskr. 199394:83. Avbet. rätten att
skall,upplysningar utformats så den upphandlande enhetenbegära att

beträffandedet onödigt, kontrollera vissa förhållandeninte ärom
flexibilitet i orden om det interegistrering Det ligger vissm.m. en

så enhetenförhållandet skall dock inte uppfattasonödigt. Detär att
får underlåtabekvämlighetsskäl eller på grund brådska attt.ex. avav

promemorian fannskontroller. förslaget iutföra dessa I även en
leverantören hadeenheten skulle kontrollerabestämmelse attattom

sig denNågra remissinstanser harbehörig företrädare. motsatt atten
ligger sådaninförs. Enligt regeringens bedömningbestämmelsen en

ochpå affärsmässigt beteendekontroll i linje med det allmänna kravet
på den upphandlandesärskilt anmärkas. får ankommabehöver inte Det
de upplysningarpå vilket den inenheten själv sättavgöraatt tar som

viktiga.det enskilda fallet bedömerden i
199293:FiU5, rskr.199293:88 bet.förarbetena 1I prop. s.

synpunkter lämnats. Däravsammanfattande1992932120 har vissa
framgår bl.a. följande.

offentligregelverklag har EES-avtaletsGenom denna upp-om
transformerad till svenskhandling blivit rätt.

avseenden detomdaning i flera viktigainnebärLagen systemaven
har i materielltsvenska upphandlingenhittills gällt i Sverige. Densom

objektiviteticke-diskriminering ochmed konkurrens,hänseende skett
EES-avtalets krav inteden delen innebärfrämsta ledstjärnor. Isom

medelligger i deförändring. Förändringarnanågon att somsnarare
måluppnående dessatillhandahålls föranbefalls och är nogaav

detaljregleringaromfattandestundom tämligenangivna enavgenom
upphandlandedefinieras de s.k.skeden. Vidareupphandlings olika

enheterframtida kretsenpå sådant denenheterna sättett att somav
tidigare.vad gälltdet regelverketomfattas änär större somav nya

upphandling gär riktigtkontrollenSlutligen innebär lagen attatt enav
skall kunnaupphandlingfrämst överprövastill garanteras attgenom en

domstol dömamöjligt förskall vidaredomstol. Det utattvaraav
skadestånd.

har inrättatsupphandling,Nämnden för offentligmyndighet,En ny
upphört.upphandling harDelegationen för offentligden tidigareoch

upphandlingarna. Dettaendast på dedirektiv sikteEG:s störretar
förstde blir tillämpligapå det näruttrycks i direktiven sättet att

för olikatröskelvärden, olikaöverstiger vissaupphandlingen typer av
Emellertidöverförts till lagen.tröskelvärden harupphandlingar. Dessa

ändamålsparagraf,desshuvudprinciper,dessinnebär lagen att
liksom desströskelvärden,underockså på upphandlingtillämpas
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bestämmelser överprövningom m.m.
l 199293288 jämförelse mellan EG:s och Sverigesgörsprop. en

regelverk enligt följande 37 f.:s.
kan konstateras grundläggande uppfattningenDet den huratt om

upphandling skall inte skiljer sig mellan Sverige ochgörasen
EG. Sålunda gäller enligt båda regelverken skallupphandlingatt
ske affärsmässigt, i konkurrens och på icke-diskriminerandeett

Skillnaderna mellan Sverige och EG ligger isätt. sättetsnarare
uppnå dessa mål. Upphandlingsförordningen och det kommu-att

nala upphandlingsreglementet gäller tillämpas för statligaresp.
myndigheter, kommuner och landsting. De svenska reglerna
omfattar inte den bolagiserade offentliga verksamheten. EGInom
gäller däremot utvidgad krets s.k. upphandlande enheter.en av

förEG:s regler gäller inte endast myndigheter och kommuner,
för de statliga och kommunala bolag utförävenutan som

uppgifter i det allmännas intresse. vidare detEG har sett som
angeläget företag bedriver verksamhet på grundatt som av
särskilda tillstånd från behörig myndighet vissa kon-t.ex.en
cessioner bör omfattas, eftersom fårde grund tillståndetav

ha till offentliga följeranknytning den verksamheten. Däravanses
helt privata företag kan komma betraktasävenatt att som

upphandlande enheter. Vidare EG det angeläget attser som
upphandling skall sådant leverantörerallagöras sättett att
inom de tolv medlemsländerna skall ha lika chans kunnaatt
lämna anbud. En upphandlande enhet därför ålagd publice-är att

officiellasina upphandlingar i den europeiskara gemensamma
tidningen. visstAnnonserna upphandling skall påut ettom se
vis, varför den delen annonseringsverksarnheten äräven av
reglerad. Vidare bör det finnas garanti för upphandlingenatten
procedurmässigt går till i vilket landsätt oavsettsamma
upphandlingen Sålunda gäller enligt procedurdirektivengörs. att
endast vissa i direktiven angivna upphandlingsförfaranden får
användas. Förmodligen i avsikt inte lämna för stort utrymmeatt
för olikformig tillämpning mellan medlemsländerna ären

för påval upphandlingsförfarande angivetutrymmet ettav
skiljermycket detaljerat De olika förfarandena anbefallssätt. som

sig i vissa delar från de hittills tillämpats i Sverige.som
skillnad föreskriverEn väsentlig ligger också i regelverketatt

annonsering, vilket medför frånkrav attetten annonserna
Sverige skall skrivas något de officiella EG-språken.av

detVidare bör rättsmedelsdirektiven leder tillnämnas att att
i Sverige måste möjlighet för överprövning ochäven öppnas

eventuellt skadestånd vid felaktiga upphandlingar.

199394235 Ingripande otillbörligt beteende avseendeI motprop.
offentlig upphandling lade fram förslag till lagregeringen en om

offentlig upphandling. Deningripande otillbörligt beteende vidmot
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främja effektiv konkurrens offentligföreslagna lagen skulle nären en
upphandlare väljer anbudstävling.anordnaatt en

lagförslaget följandepropositionen sammanfattas innebördenl av
sätt.

Lagförslaget skyldighet upphandla. ställetinnebär inte Iatten
offentlige själv väljerhandlar det den aktörennär attatt,om

helt oavsiktligaupphandla, motverka vissa beteenden kansom vara
vidsnedvrider förutsättningarna för konkurrens upp-men som

handlingen.
konkurrenslagen inte användbarfår denDet är motatt nyaanses

upphand-beteenden från offentligdessa konkurrenssnedvridande en
offentligedenne aktörlares sida. En helt sak är att somannan

säljare i princip omfattas konkurrenslagen.av
aktuella kan samtidigtkonkurrenssnedvridande beteendenDe ärsom

offentlig upphandling 1992: 1528. Dettänkas strida lagenmot om
förhåller sig på denna punkt. Dendomstolarna hur detavgörär som

på sanktionssidan utformad för tillgodose detlagen dockär att
företaget väcker talanenskilda företagets Det krävsrätt. att om

otillräckligtskadestånd, vilket bedömslänsrättsingripande och vara
in-samhällsekonomins och konsumenternasgäller skyddadetnär att

offentlig företrädare för dessafinns inte heller någonDettressen.
intressen.

specialutformasbehövs. SkyddetkompletterandeEtt systemnytt,
enskiltmeddelas i varjeframåtriktat förbud vid viteett somsom

otillåtet förbl.a. det i framtidenfall. Förbudets innebörd ärär att
igenomförande upphandlingoffentlige aktören vidden att av

beteendekonkret beskrivetanbudskonkurrens tillämpa visst,ett
samlad bedömningavseende upphandling vid är att ansesom en

förutsättningardet påtagligt snedvriderotillbörligt attgenomsom
för konkurrens vid upphandlingen.

för deKonkurrenslagen gälleroffentlig upphandling berörs.Endast
för offentliga aktörermarknaden ochprivata företagens beteende på

upphandlare, dvs.säljare, alltså inte aktuelltde ärnär är som nu
aktuellauppgift företräda deKonkurrensverket iköpare. att nuges

lagen.intressena i fråga denallmänna även nyaom
produktionbedriver ochBåde produktion det allmänna självsom

förföretag eller bolag m.m.utförs fristående egetsom av annan
räkning omfattas.det allmännas

upphandlaren inte hargäller i det fallföreslagna lagenDen även
egenregiverksamhet.någon

föreslagnaupphandling och denoffentligAtt både lagen nuom
beteendeochkan bli tillämpligalagen nämnts ett sammasom

fördelardehinder, vid vägningbedöms inte möta somaven
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uppstår från allmän synpunkt.sammantaget
Marknadsdom-.sto-första hand Konkurrensverket får föra talan vidI-

får talan föras bl.a. företaglen. Om verket inte ansökangör av som
berörs.

inte för centralstyrning. skallLagen skall användas Den vara en-
finna lösningarplattform möjlighet för de berörda attsom ger

efter anvisar förpå lokal nivå, den lagen vadgränsgemensamt som
otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling.ärsom

offentligaanfördes vidare hela den sektornpropositionen s. 15I att
för konkurrens. Som skäl för bedömningenbehöver utsättas angav

ständig omprövningbl.a. konkurrens leder tillregeringen att aven
tillutbud bättrebefintlig verksamhet och till är anpassatett som

innehåll ochVerksamhetens omfattning,medborgarnas önskemål.
lättare värderastill köparnas behov kan enligt regeringenanpassning

konkurrenssituation.ställs varandra iolika lösningar mot enom
marknaderden offentliga sektorn vidareKonkurrens inom öppnar nya

anförde dessutomför företag i den privata sektorn. Regeringen att
Ökandeiför det allmännas räkningtjänsteproduktion m.m. nu

omvandlings-för konkurrens för höjaomfattning måste utsättas att
offentligatill omstruktureringen dentrycket och därmed bidra av
offentligockså frågansektorn. Regeringen berörde utsättaattom

Därvidupphandling.för konkurrenstjänsteproduktion m.m. genom
inteför allmännas räkning, äranfördes 16 produktion dets. att som

särskilt föreskrivet,för vilken intemyndighetsutövning eller ärannat
skeupphandlas i konkurrens. Detta börsikt i sin helhet bör genom

verksamheten och privataså denanbudstävlingar anordnas attatt egna
det affärs-Vinnande börföretag konkurrerar på lika villkor. vara

frågafördelaktiga anbudet, detmässigt äroavsettmest enomom
framhöll någonprivat producent. Regeringenoffentlig eller lagatten

inte föreslogsregler sådana anbudstävlingarmed tvingande utannuom
vidtas inom kommu-frivilliga åtgärder för konkurrensde ökade som

Svenska Kommunförbundetstödoch landsting med ochavner
genomslag.möjlighet FörLandstingsförbundet bör denattges

omfattning.anbudstävlingar anordnas i ökandestatliga sektorn bör
denkonkurrensutsättning statligauttalandenRegeringens avom

inte riksdagen.verksamheten underställdes
för den föreslagnaansåg tillräckliga motivFinansutskottet inte att

Utskottet avstyrkte därföri propositionen.lagstiftningen redovisats
199394:FiU5.lagförslaget bet.

6 f efter ha tagit delyttrade finansutskottet s.betänkandetI att-
näringsutskottet detkonstitutionsutskottet ochyttranden från attav -

i konkurrens. Enligtupphandlingen skerviktigt den offentligaär att
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den lagenfrämjasocksåkonkurrensenutskottet kommer att genom nya
denreglerasLOUupphandling LOU. Genom ävenoffentligom

Samtligafölj ande.yttrade vidareupphandlingen. Utskottetkommunala
itidigareupphandlingotillbörlighet vid nämntspåexempelde som

bestämmelsernai stridsannoliktbetänkande står meddetta motstor
otillbörlighetupphandling därdeltar iföretagLOU. Etti avsom en

anmälan tillmed LOUuppträder kan i enlighet göraslagnämnda en
upphandlingenpågåendedentill följdkanlänsrätten. Detta att

upphandlingfrågapå Ieventuellt måsteoch göras nytt.stoppas omom
tillgripas,vitesföreläggandekanförsörjningssektorernainom även ett

klandraddomstolenvite dömsinnebär utatt ett en avomsom
upphandlingenskett. Harrättelsefortsätterupphandling attutan

amnälts kanochellerupptäcktsharotillbörlighetengenomförts innan
vid allmänskadeståndbegärai upphandlingendeltagitföretagde som

upphandlarelagen kanföreslagnaEnligt dendomstol. somennu
tillanmälasemellertidupphandlingsbeteendeotillbörligttillämpar ett

marknadsdom-tillfrågan vidareför sedanKonkurrensverket. Verket
fortsättningsvisupphandlingsförfarandet intebeslutakanstolen attsom
gång tillämparförbudetupphandlarnaOm ännufår användas. trots en

utdömas.kan viteupphandlingsbeteendesamma
inteföreslagna lagenden nämnvärtdet kommerutskottetSom ser

upphandlingenoffentligaeffektiviteten i denmedverka tillkunna attatt
tillanslutningökar ibyråkratinfinns riskerökar. Däremot att
laguppfattavissa företagMöjligen kanupphandlingar.offentliga en

diskriminering.skyddupphandlingotillbörlighet vid motettmot som
kanupphandlareocksåandra företaglika sannoliktMen är att men

grundanbudsupphandling påavstå frånkomma attatt manaven
Enligt utskottetsoch svårtolkat.omständligtuppfattar regelverket som

lagstiftning.onödigexempel påföreslagna lagenmening denär ett
beslutatupphandlareuppfattningutskottets när attDet är att en

uppnåförtillräckligt medelupphandling LOUgenomföra är attetten
upphandlingen.offentligai deneffektiv konkurrensen

konstitutionsutskotteti detinstämmer synsättUtskottet som
propositionensunderstrykasärskiltyttrande och villredovisar i sitt att

kommunalaingripande i denallvarligtotillbörligt ochförslag är ett
självstyrelsen.

199394:84.rskr.avslog propositionenRiksdagen
lagstiftningtillförslagförnyatåterkom medRegeringen omsenare

upphandlingoffentligavseendeotillbörligt beteendeingripande mot
tidigareförslagetregeringenpåpekade199394:222. Därvid attprop.

framhöllRegeringenavslagits.dåriksdagenbehandlats menav
ocherfarenhetertillkommandebakgrunddenemellertid motatt av

funnitvidtarregeringenkompletterande åtgärder attvissa som
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förslaget gäng borde underställas riksdagen. Iännu en prop.
1993942222 anfördess. 13 regeringen ville framhålla denatt nytt
centrala betydelse bör tillmätas ökat omvandlingstryck i denettsom
offentliga sektorn för främja tillväxt i ekonomin, högre realin-att
kornster för hushållen och tryggad sysselsättning. Riksdagen antog
förslaget bet. 199394:FiU222, rskr. 1993942383. Lagen1994:615

ingripande otillbörligt offentligbeteende avseendemotom upp-
handling trädde i kraft den juli 1994.1

Regeringen har inte meddelat några föreskrifter vadännu om
myndigheterna skall iaktta det gäller de frågor konkurrensut-när om
sättning den statliga verksamheten berörs i de bådaav som pro-
positionerna.

2.7.2 Nämnden för offentlig upphandling

Nämnden har enligt sin instruktion medförordningen 1993:98-
instruktion för för offentligNämnden upphandling till uppgift att--

tillsyn den offentliga upphandlingen, följa utvecklingen påutöva över
upphandlingsområdet inom Europeiska frihandelssarnmanslutningen
EFTA, Europeiska gemenskaperna EG och lämnaGATT,
information och allmänna råd inom nämndens tillsynsområden och
följa tillämpningen de nationella leveransbestämmelserna samtav

förverka enhetlig tillämpning dessa, samla in och bearbetaen av
uppgifter för statistikändamål verka för effektiv offentligsamt en
upphandling.

I budgetpropositionen 1994 prop. 199394:100 bil. 8 101 sägss.
för fördet övergripande målet den verksamhet Nämndenatt som

offentlig för budgetårenupphandling för skallansvarar
199495-199697 verka för offentlig upphandling skeratt attvara
affärsmässigt, effektivt och i enlighet med nationella regler desamt att
nationella reglerna med EES-avtalet och Gatt-överensstämmer

GATT-ÖS.överenskommelsen statlig upphandlingom
har inrättandet kontinuerligt i omfattningNämnden sedan och stor

lämnat information i frågor offentlig upphandling till kommuner,om
myndigheter, utredare, konsulter m.fl. Nämnden har vidarestatliga

bl.a. biträtt flera departement i upphandlingsfrågor och deltagit i en
mängd konferenser den upphandlingslagen prop.stor om nya

bil.1993942100 8 100.s.
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Vissa2.8 andra avtal

Vissa civilrättsliga avtal kommer till stånd led i myndig-ettsom
hetsutövning. författningar finns föreskrifterI vissa som ger en
myndighet uttrycklig ingå avtal. Det gäller bl.a. avtalrätt att som en

ingår förmyndighet upphandla tjänster hållande exekutivaatt t.ex. av
vissaauktioner och avtal hos länsstyrelser. Detsamma gäller också

långivning och garantier jfr avsnitt 2.5.4.
exempel kan det i utsökningsbalkenSom 9 kap. UBnämnas att

finns bestämmelser försäljning egendom Enligtlös l §om av m.m.
får kronofogdemyndighet uppdra hålla auktion. Iatten en annan

inrop försäljning auktion.4 § talas godtagande vid I 5 §om av
Försäljningfinns bestämmelser anstånd med betalning. under handom

regleras i 8 12 talas avtal med sekundogäldenärer förtidaI § omom
betalning. innehåller bestämmelser försäljning13 § utmättom av en
fordran.

enligt 9 kap. ådrar liksom alla andra slagEtt uppdrag 1 § av-
till advokater, tekniska m.fl. ekonomiskauppdrag experter staten-

förpliktelser.
och §§ reglerar hur lös egendom skall9 kap. 8 13 utmätt

säljas statlig myndighet, Kronofogdemyndigheten, och därmedenav
sammanhängande frågor. reglerar alltså form avtal mellanDe en av

tredje dessa avtal intestatlig myndighet och Menen en man. avses
några förpliktelser för sagda gällerskapa eller reglera Detstaten. nu

uppträder utmätningssökande borgenär. Ensjälväven när staten som
kronofogdemyndigheten skulle kunna ådragasak år statenattannan

skadeståndsansvar grund felaktig myndighetsutövning vidav en
i 9 kap. § kantillämpningen här aktuella lagrum. Vad 12sägsav som

förpliktelser för endast ileda till ekonomiska staten statenom
betalningsekundogäldenär förtidaegenskap accepterar m.m.av

befogenhetbestämmelse myndighetEn atttyp som ger enannan av
enligt vilken detingå avtal 29 § naturvårdsförordningen 1976:484,är

medåligger länsstyrelse söka träffa överenskommelse sakägareatt som
fastighet. paragrafenkräver ersättning eller fordrar inlösen I angesav

får Bakgrunden dock deninte vilka villkor länsstyrelse äracceptera.
vilken expropriationslagenbestämmelse i 25 § naturvårdslagen enligt

delar.gäller i tillämpliga
förekommer i övrigt exempelvis landskapsvårds-länsstyrelsernaHos

odlingslandskapet.avtal naturvårdsåtgärder i Dessaavtal och om
förbinder sigmarkägare ersättningavtalstyper innebär attatt mot

bibehålla helheten i odlingsland-vissa föreskrivna åtgärdergenom
angående bildandeförekommer också avtalskapet. Det naturreser-av

för det intrång åtgärdenmarkägaren får ersättningvilka innebärvat att

117



Gällande ordning SOU 1994:136

ochförorsakar. anslutning därtill avtalas eventuella skötsel-I även
till mark ibetesöverenskommelser. Andra avtal gäller tillträde

fornminnesvård. Vidare förekommer avtal kommer-samband med om
siellt glesbygdsstöd såsom servicebidrag och driftstöd investe-samt

nämnda innehåller villkor för stöd- ochringsstöd. De sist avtalen
bidragstagaren. Enligt uppgift från länsstyrelse avsnitt 3.1seen

bidragsgivningen avtal mellan ochbetraktas grundad ett statensom
bidragstagaren. torde dock enligt länsstyrelseDet närmast varasamma

avtalsförhållande föreliggerfråga myndighetsutövning och någotom
träffapraktiken försöker länsstyrelsen i första handsannolikt inte. I att

hand kan länsstyrelsen,avtal med berörd i andraett person, men
Eventuellainställning, fatta beslut i frågan.ettoavsett motpartens

väljaingås följaktligen bakgrund länsstyrelsen kanavtal attattmot av
frågan ensidigt beslut. Länsstyrelsens agerande utgöravgöra ettgenom

således led i dess myndighetsutövning.ett
utredningens mening det s.k.l vissa dylika situationer torde enligt

föregårsjälva verket samrådsförfarandeavtalet i utgöra ett som en
beslutavtal förutsätter två olika Ettmyndighets beslut. Ett parter. av

därförled i avtal baramyndighet bör inte attett etten ses som
beslutet föregås den tilltänkte hörande.motpartensav

första stycket 3garantiverksamhet enligt 1 §Riksgäldskontorets
för Riksgäldskontoret innebär tillinstruktionen 1989:248 största

läggerjfr avsnitt 2.5.4. Riksgäldskontoret RGKdelen avtalsarbete
kreditrisken.på utformandet avtal. RGK bär helaned mödastor av

tillkan bli utformade på olika RGK bl.a. hänsynGarantierna sätt. tar
fall säkerhet. Detdet underliggande lånet. RKG i vissatar pant som

trepartsavtal mellan långivare låntagare RGK.sigrör om - -

2.9 Affärsverken

avsnittenaffärsverken gäller framgår de föregåendel fråga som avom
innehåller för affärsverken.vissa specialregleringar undantagsom

affärsverk,september 1994 fyrafinns för närvarandeDet
Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Statens järnvägar ochnämligen

Affärsverket Svenska kraftnät.
statlig affärs-för affärsverken de driverDet är attgemensamma

har sittform, den s.k. affärsverksformen,verksamhet i särskild som
budgetreform bilaga till 1911 års statsverkspropo-ursprung 1911 års

saml. bil. 3-180sition; riksdagens protokoll 1911, bihang, 1 s.nr
bl.a.reformavd. bd 5:1. Genom dennaoch saml. gavs

tillaffärsverk. komPostverket och SJ ställning DettaTeleverket, som
skulleomslutning inteverkens ekonomiskafrämst iuttryck att
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endastRedovisningen skullestatsbudgeten.redovisas över avse
skullefortsatteller underskott,skulle inlevereras,överskott, somsom

grund-affärsbokföringsprincipen. Denden s.k.belasta verken
förmyndighetenbakom reformenläggande tanken att ge envar

skulle kunnaförvaltningsfonn sålämpligareaffärsverksamhet att staten
grunder.affärsmässigadriva rörelse

affärsverken fått främstharnuvarande utformningSin genom
fått ökade befogenheterVerken har1980-talet.reformer under samt

ökadsjälvständighet bl.a.finansiellekonomisk ochstörre genom
målsättningenekonomiskaövergripande ärmålstyrning. Den att

statsbudgetenanslagintäkter dvs.verken med överutanegna --
och därutöver lämnaavskrivningarkostnader inkl.skall täcka en

statskapitalet.disponeradedetavkastningtillfredsställande
minimikrav.Kostnadstäckningsprincipen gäller som

rad verksamheteravregleratunder 1980-taletStatsmakterna har en
till ökande konkurrenshar lettaffärsverkens områden. Dettainom

verksamheter alltmerdriva sinaförsökertill affärsverkenattsamt
affärsverkenmedförtkonkurrensen harökandeaffärsmässigt. Den att

privatatill detökad anpassningökad frihetställer påkrav samt
förökat intressetharökande konkurrensennäringslivet. Den även att

öka effektiviteten.metodekonomistyrninganvända attsom en
iutgångspunkterallmännavissaverksledningspropositionenI angavs

f bl.a. följande:104l98687:99affärsverken prop.fråga s.om
sålundaregeringen. Deundermyndigheter ärAffärsverken är
statligadel denenhetersjälvständiga juridiskainga utan en av

sitttillgångar ochinte sinaVerkenverksamheten. äger t.ex.
iockså aktiernagällerdessa Detförvaltarkapital staten.utan

ekonomiskasjälvständighetVerkensdotterbolagen. som-
detför förvaltningende harenheter markeras ettatt avansvarav

Traditionellt har dessai verksamheten.disponeraskapital som
och visstinvesteringarstatskapital tillbeståttkapitalinsatser av

RiksdagenRiksgäldskontoret.rörlig kredit hosrörelsekapital samt
tillbankmässiga relationeri sina ochoch regeringen har ägar-

för Verkenstill formergivit tillståndtidverken nyasenare
ocksåeller viaRiksgäldskontoretviakapitalförsörjning, antingen

ocksåbild skallTill dennakapitalmarknaden.svenskaden öppna,
ñnansbolag.bildafått tillståndvissa verkfogas attatt

affärsverkenbl.a.för styrningen ärsärskild betydelse attAv av
beslutakanellerbudgetregleringeni samband medriksdagen annars

normalt efterbrukar,Riksdagenstatsverksamhet.riktlinjer för viss
ochårsbokslutaffärsverkensdärbudgetpropositioneniförslag

affärsverkensmål förekonomiskafastställaredovisas,treårsplaner
avkastningresultaträntabilitet ochavseende bl.a. soliditet,verksamhet
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besluta inleverans investerings-överskott och verkenssamt om av om
nivâer. fastställer iRiksdagen detta sammanhang också den huvud-
sakliga inriktningen affärsverkens verksamhet, däribland väsentligaav

social-service- och kvalitetsnivåer omfattningen verkens ochsamt av
regionalpolitiska åligganden jfr 1992:101 31 ff.Ds s.

2.10 Internationella överenskommelser m.m.

Grundläggande bestämmelser

förhållandet andra §10 kap. RF reglerar till I 1 sägsstater. att
mellanfolklig organisationöverenskommelse med eller medstatannan

bestämmelser riksdagens med-ingås regeringen. I 2 § finns omav
förvaltningsmyndighetverkan. Enligt 3 § får regeringen uppdra en

inteförutsättning deningå internationell överenskommelse under attatt
medverkan. §kräver riksdagens eller utrikesnämndens I 4 sågs att

åtagandetillämpning påbestämmelserna i 1-3 §§ motsvarandeäger
form överenskonunel-internationell förpliktelse för riket i änannanav

ellerinternationell överenskommelseuppsägningsamtse av
förpliktelse.

regeringsformen 1973:90 360 fI motiven till prop. attangess.
möjlighet för regeringenbestämmelserna i § viss3 öppnar atten
ingå internationellaöverlämna till förvaltningsmyndighet öxerens-att

i frågaangelägenheter mindre räckvidd, särskiltkommelser. I omav
generell syftning, såsomtillämpning överenskommelser med post-av

praxisgrundlagberedningen deneller telekonventioner, påpekade att
underför-förvaltningsmyndighet, efter uttrycklig ellerföljts statligatt

tillåtits ingå överenskommelsestådd delegation från regeringen, har
Departementschefen sidemyndighet i sigmed motsvarande stat.annan

fåuppfattning denna praxis borde uttryckligtdela beredningens att
departements:hefenberedningen ansågstöd i regeringsformen. Liksom

grundas endast klartmyndighetens behörighet bör kunna et:att
föreliggaskall kunna iteslu-bemyndigande och sådan behörighetatt

någon behandling i riksdagen eller itande i fall då det inte fordras
frågaBemyndigandet såväl vissutrikesnärrmden. bör kunna avse som

anfördefrågor. Departementschefen vidare be-visst slag zttav
frågatillämpas ii huvudsakligen kommerstämmelsen 3 § att om

ingårförvaltningsmyndighetsådana överenskommelser svensksom en
land. Bestämmel-förvaltningsmyndighet imed motsvarande ett annat

förvaltningsmyndighetsvenskemellertid inte uteslutabör att enserna
elleröverenskommelser med regerirgbehörighet slutatilläggs ävenatt
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förvaltnings-motsvarandei fall dåfå betydelsekanDettaministerium.
Beträffandesådanthandläggsfrämmandeuppgift deni staten organ.av

därigenom361 görs1973:90i motiven prop. att§4 s.angavs
ensidigadels i frågatillämpliga1-3 §§ibestämmelserna om

uppsägningfrågadels iförpliktelser,internationellaåtaganden omav
förpliktelser.ochöverenskommelserinternationellaav

Instruktionsbestämmels er m. m

styrelsen förförinstruktion1991:840 medförordningen1 §I
SWEDE-SWEDECORP sägsnäringslivsbiständ attinternationellt

utvecklingenmedverka idirektochuppgift främjatillCORP har att
Östeuropa enligtochCentral-iu-länderenskildanäringsliv i samtav

riktlinjer.särskilda
särskiltenligt 2 §skallSWEDECORP

utveck-bidra tillInternational ABSwedfundmedsamverkani
riskkapital-mottagarländernaföretag ibärkraftigalingen genomav

näringsliv,svensktmedsamarbeteifrämstsatsningar,
investeringarförskapasförutsättningarbidra till att gynnsamma

tillkunskapsöverföringmottagarländernaiföretagandeoch genom
ochnäringslivsorganisationer,näringsliv och

ochinformationförhandelmottagarländernasfrämja samt svara
svenskadenavsättningsmöjligheterfrågarådgivning i om

marknaden.
får åtaverksamhetsområdeinom sittSWEDECORP3 §I sägs att

ersättning.sig uppdrag mot
internationellamedsamarbetei sittSWEDECORPskallEnligt 4 §

länderi andraorganisationermyndigheter ochorganisationer samt
ochverksamhetallmännautrikesförvaltningenstillsiganpassa

principer.
ingå44UD199394 IIIstatsliggarenfår enligtSWEDECORP s.
ellerinsatsorganisationinternationellellermedavtal stat omannan

beslutfattaregleringsbrevetenligt ägerSWEDECORPbidrag, varom
SWEDECORP:sutlandsmyndighetberörduppdra attsamt

avtal.ingå sådantvägnar

med1988: 14förordningenstycketandra2 §får enligtSjöfartsverket
isjöfartsmyndighetermedöverläggaSjöfartsverketförinstruktion

inomsjöfartsärendeninternationellahandläggaochandra länder
Ärenden utrikes-ellerekonomiskansvarsområde. störreverkets av

regeringen.underställasskallbetydelsesjöfartspolitiskeller

med1988:570förordningen§enligt 1skallKommerskollegium
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instruktion för Kommerskollegium handlägga frågor handelspoli-om
tik, utrikes handel och inrikes handel, i den mån frågorna inte sköts

andra myndigheter, näringsrättsliga ärenden i övrigt enligtsamtav
särskilda bestämmelser. Vidare får kollegiet andra näringspoli-ta upp
tiska frågor särskild betydelse från utrikes- eller inrikeshandelssyn-av
punkt hänskjuts till kollegiet för bedömande eller kollegietsom som

finner särskild anledning behandla. Det övergripande måletattannars
för kollegiets handelspolitiska verksamhet med frihandelär att som
grundprincip bidra till Sveriges intressen i handeln med omvärldenatt

till På det näringrättsliga områdettas det kollegietsär uppgiftvara. att
inom sitt ansvarsområde medverka till utbytet och tjänsteratt av varor
sker i enlighet med allmänna intressen. Av beredskapsförordningen
1993:242 framgår kollegiet ansvarig myndighetär för funktionenatt
Utrikeshandel. Av förordning framgår vilka uppgifternärmaresamma

följer detta.som av
Kollegiet skall enligt §2 särskilt

genomföra utredningar och lämna yttranden och förslag i frågor
Europeiskarör gemenskaperna EG, deras utveckling ochsom

Sveriges avtal med dem, Europeiska frihandelssammanslutningen
EFTA, avtalet europeiskt ekonomiskt samarbetsområdeettom
EES-avtalet, Nordiska ministerrådet, FN: ekonomiska kommis-s
sion för Europa ECE, Organisationen för ekonomiskt samarbete
och utveckling OECD, allmänna tull- och handelsavtalet
GATT, FN:s för handel och utveckling UNCTAD ellerorgan
andra internationella organisationer på handelns område, eller
avtal i övrigt med främmande makter handelsförbindelser ochom
samarbete det ekonomiska och industriella området,
handlägga ärenden rörande tillämpning prisbestämmelserna iav
artikel 20 i avtalet den 22 juli 1972 mellan Sverige och Europeis-
ka kol- och stålgemenskapen CECA jämte dess medlemsstater
och prisbestämmelser i liknande avtal,av
stå till tjänst med uppgifter behöver lämnas till internationel-som

organisationer på det ekonomiska området, i den mån inte
andra myndigheter har det till uppgift,

4. handlägga ärenden import- och exportreglering iom av varor,
den mån inte andra myndigheter har det till uppgift,

5. i enlighet med internationella överenskommelser notifiera sådana
tekniska regler i förordningen 1990:986 tekniskasom avses om
regler i övrigt fullgöra uppgifter enligt nämnda för-samt som
ordning ankommer kollegiet,
genomföra utredningar och lämna yttranden och förslag i tullfrå-

i frågor dumpad eller subventionerad import ochgor, som avser
i frågor tekniska eller andra icke-tariffära handelshinder i ochom
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Sverige,utom
EFTA:sinformationtillgängligmyndigheterberördadelge7. om
tekniskhandelshinderundanröjaförverksamhetoch EG:s att av

näringslivsor-myndigheter,delgemån möjlighetoch inatur, av
löpandedeninformationtillgängligenskildaganisationer och om

och EG,GATT, EFTAområde ipå dettaverksamheten
myndig-till vilketEuropainforrnationscentrum,fungera ettsom

informationförvända sigenskilda kanochorganisationerheter,
frågor,tillhörandeochEG-regelverketom

inrikeshandelnochutrikes-rörandeutvecklingen samtfölja9.
månfrågor, i dennäringspolitiskaihandelns intressenbevaka

uppgift,tillhar detmyndigheterinte andra
revisorergodkännandeauktorisation ochfrågorhandlägga10. avom

ochtolkarrevisionsbolag översättare,och samt av
sammanslutningaroch andrahandelskamrarfrågorhandlägga11. om

verksamhetsområde.kollegietsnäringsidkare inomav

förordningenstycketenligt § sistaregistreringsverket 1och ärPatent-
registreringsverketochförinstruktion Patent-med1988:403

patentsamarbete.konventionenenligtmyndighetinternationell om
verksamhetsområde.inom sittockså bedriva tjänsteexportfårVerket

med1988:518förordningenenligt §naturvårdsverk skall 1Statens
pådrivandesamlande ochnaturvårdsverkför Statensinstruktion vara

arbeteVerketsinternationellt.nationellt ochmiljövårdsarbeteti -
mångfald.biologiskochgod miljösäkerställaskall syfta till att en

svenskaunderlag förmedsärskilt bidrabl.a.sitt arbeteVerket skall i
medmedverkaochmiljöarbetetinternationellaställningstaganden i det

expertkunskaper.

förord-§enligt 1utveckling SIDAinternationell ärförStyrelsen
detmyndighet förför SIDAmed instruktion1988:531ningen en

utveck-medbedriverSverigeutvecklingssamarbetedirekta som
hand-föreskriversärskiltomfattning regeringenlingsländer. denI

utvecklingsom-påsamarbeteärendendessutom rörSIDAlägger som
intevidare,harorganisationer. SIDAmellanstatligamedrådet om

biståndsinsatsertillsynnågot överbestämmerregeringen annat, som
medeller företagorganisationmyndighet,svenskgenomförs annanav

från SIDA.bidrag
organisa-internationellamedsamarbete§ i sittskall enligt 2SIDA

sigländerandraorganisationer iochmyndighetertioner anpassasamt
principer.ochverksamhetallmännautrikesförvaltningenstill

särskilt3 §skall enligtSIDA
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sörja för eller bistå vid rekrytering, utbildning och handledning av
personal inom utvecklingssamarbetet förse personal inom detsamt
direkta utvecklingssamarbetet med information och instruktioner,

2. sprida information utvecklingen i u-länderna och det svenskaom
utvecklingssamarbetet.

fårSIDA enligt 14 § överlämna utlandsmyndighet eller annan
myndighet på SIDA:s ärendenvägnar sådana deavgöraatt är attsom
inte behöver SIDA:sprövas styrelse eller generaldirektören. SIDAav
får träffa avtal med myndigheter, organisationer, företag och andra

genomföra beslutade bistândsinsatser.attom
Bestämmelser utvecklingssamarbete SIDA finns i stats-om genom

liggaren 199394 III UD 29 ff. Bl.a utvecklingssamarbetetsägs atts.
med enskilda länder eller regioner skall bedrivas i enlighet med de
Verksamhetsmål och resultatkrav finns angivna i regeringsbeslutsom
för land eller region. Särskilda uppdrag beträffanderesp. anges
Angola, Botswana, Eritrea, Sydafrika, Kenya och Uganda, regionala
insatser i Afrika, Centralamerika och Sydamerika. SIDA skall i sin
beredning insatsavtal lägga särskild vikt vid uppföljningsbaraattav
mål och delmål uppställs, former finns för uppföljning ochatt
utvärdering beakta hur och insatsstöd skall kunnanärsamt ett
förändras eller avbrytas. Vidare bakgrund riksdagenssägs att mot av
beslut 199293:UU26, rskr. 199293:342 angående ochstyrnings-
samarbetsformer i biståndet och modell för medsamarbeteten ny
mottagarländerna skall SIDA för de länder där samarbetsavtalen
upphör efter 199394 insatsavtal, ochinkl. importstödanpassa
betalningsbalansstöd, proceduravtal till detta förhållande.samt

Luftfartsverket har enligt förordningenl § 1988:78 med instruktion
för Luftfartsverket hand frågor den civila luftfarten.rörom som
Luftfartsverket skall enligt 2 § verkställa utredningar och medverka

tillkomstenvid luftfartsöverenskommelser med landannat samtav
övervaka tillämpningen sådana överenskommelser. Luftfartsverketav
får Överlägga med luftfartsmyndigheter i andra länder och handlägga
ärenden den civila luftfartsorganisationenrör ICAO och densom

Ärendeneuropeiska civila luftfartskonferensen ECAC. störreav
ekonomisk eller utrikes- eller luftfartspolitisk betydelse skall alltid
underställas regeringen.

Läkemedelsverket enligt § förordningenl 1990:434 med in-är
struktion för Läkemedelsverket central förvaltningsmyndighet för
kontroll och tillsyn läkemedel och vissa andra produkter medav som
hänsyn till egenskaper eller användning står läkemedel i dennära,
utsträckning sådana frågor inte skall handläggas någon statligav annan
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för internatio-skall särskilt bl.a.myndighet. Läkemedelsverket svara
Läkemedelsverketläkemedelsområdet. 3 §nellt samarbete på I sägs att

inommyndighet, organisation eller någonfår begäran annanav en
i övrigt medger dettamån verksamhetensitt ansvarsområde och i den

utföraslandet. Uppdragen skallutföra uppdrag inom eller motutom
verksamhet.kostnaden för sådanersättning motsvararsom

1991:827 med instruktionskall enligt § förordningenFiskeriverket 1
hushållning med ñsktillgång-verka för ansvarsfullför Fiskeriverket en

livsmedelsförsörjningenlångsiktigt medverkar tillpå sättett somarna
skall i sin verksamhet särskiltvälstånd i övrigt. Fiskeriverketoch vårt

ñskefrågor och iinternationella arbetet medmedverka bl.a. i det
sådana frågor.förhandlingar om

§ förordningen 1992:397högskoleservice skall enligt lVerket för
högskoleservice bl.a. följa denför Verket förmed instruktion
högskoleområdet och främja detinominternationella utvecklingen

särskilt fullgöraskall enligt 2 § bl.a.utbytet. Verketinternationella
internationelltuppgifter förförmedlande och koordinerande ut-

och förbestämmandebildningssamarbete enligt regeringens svara
enligt vadhögskoleutbildningarutländska ärbedömningen somav

särskilt föreskrivet.

inomteckna avtalinom befintligaRymdstyrelsen bemyndigas att ramar
imotsvarande nationellafjärranalysområdet medrymd- och organ

Avtalenrymdorganisationer.med internationellaandra länder samt
normala verksamhet inomRymdstyrelsensanknutna tillskall vara

63.199394 XII Ntjärranalysområdet statsliggarenochrymd- s.
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undersökningarUtredningens3

enkätUtredningens allmänna3.1

uppläggningEnkätens

haravtalstatliga myndigheternasuppfattning defåsyfteI att omen
antal myndigheter.enkät hos begränsatgenomförtutredningen etten

besöktsekreterareutredningensföretagits såharEnkäten sätt att
Statensmaterielverk FMV,FörsvaretsDomstolsverket DV,

SjöV, StatensSjöfartsverketFastighetsdivisionen,SJjärnvägar
lokalförsörjningsverk SLFV, Statensfastighetsverk SFV, Statens

högskoleservice VHS,förpensionsverk VerketSPV,ochlöne-
LundsochKarolinska institutetlantmäteriverk LMV,Statens

län har lämnatoch Bohusi GöteborgsLänsstyrelsenuniversitet.
haravtalsverksamhet. Dessutomdessupplysningarskriftliga om

ilämnatsRiksrevisionsverket RRVuppgifter expertenavom
Westin.utredningen Tony

intematio-särskilt myndigheternasuppfattningfåsyfteI att omen
Styrelsen förbesöktutredningens sekreterareavtal har ävennella

u-landsforskningförStyrelsenutveckling SIDA,internationell
tekniskt-ekonomisktinternationelltBeredningen förSAREC, samar-
näringslivsbistånd SWEDE-internationelltStyrelsen förBITS ochbete

CORP.
följandeenkätmyndigheterställts till dessa ärHuvudfrâgorna som

myndighetenförekommer hosavtalVilka typer av-
avtaleni frågaVilka problem finns om-

myndighetenhosupphandling förekommerVilken-
avtalsfrågorstöd iBehövs något-

fråganställtshar dessutombiståndsmyndigheternaTill
med utländskavid avtalfrågor aktualiserasVilka speciella mot--

parter
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Enkätens resultat

Resultatet enkäten har sammanställts i tabellform, bilaga 2av se .
framgårAv enkäten de vanligast förekommande avtalen hosatt

myndigheterna avtal hyra myndighetens lokaler ochär om av
upphandlingsavtaP. Myndigheterna utnyttjar i allmänhet avropsavtal

och Standardavtalramavtal allmänna leveransbestämmelser. De
olika myndigheterna ingår dessutom avtal har samband medsom resp.
myndighets egentliga verksamhet. Som exempel kan SJ:snämnas att
Fastighetsdivision sluter avtal uthyrning lokaler och utarrende-om av
ring till-fastigheter entreprenadavtal ochsamt om-av om ny-,
byggnader. Ett exempel Statens fastighetsverk sluterärannat som
avtal köp och försäljning fast egendom. Vidare kan nämnasom av
SIDA:s och andra biståndsmyndigheters bistånd.avtal om

oftastDe myndigheter ingått i utredningens undersökningar harsom
endast i allmänna ordalag påtalat vissa problem. Bl.a. hartyper av
följande problem nämnts:

förtida myndig-Det kan bli aktuellt med uppsägning avtalav om en-
het skall avvecklas.

kan förekomma svårigheter med utländska säkerheter,Det t.ex.-
bankgarantier.

ofta dåligt beträffandeSvenska utlandsmyndigheter stödger-
utländska förhållanden till svenska myndigheter.

kostnadsfördelningEtt problem kan till stånd rimligattvara en-
myndigheten och dess vid risk- och skadehantering.mellan motpart

myndigheter kan detaffärsmässiga tvister mellan olika statligaFör-
tvistelösningsorgan.finnas behov särskild nämnd e.d. interntav en

hyresavtalförVissa problem förekommer i form kostnaderav-
rationaliseringar elleravseende lokaler står på grundtommasom av

ombildningar myndighet.enav
innebär avtalen slutsDelegeringen befogenheten sluta avtalatt attav-

mindre beslutsfattare med mindre överblick.kompetentaav
Fleråriga avtal innebära icke önskvärda risker med hänsyn tillkan-

beviljats för kommandeanslag vid avtalsslutandet inteännuatt
budgetår.

detaljeradeförekommer avtal alltför mångordiga ochDet äratt samt-
slentrianmässigt influerade gamla standardavtal.av

leda till slentrian-Standardavtal innebär fördelar de kanmest men-
mässighet och icke avsedda problem.

1 utrednings-Anställningsavtal arbetsrättsliga omfattas inteoch andra avtal av
uppdraget.
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Nackdelen Standardavtalmed inte sig in i villkorenär sätteratt man-
och den speciella problematiken i det enskilda avtalet.
Beträffande avtal externñnansierad forskning förekommer attom-
forskare inte universitetets inblandning eftersom deaccepterar
betraktar sig fria yrkesutövare och inte universitetsanställ-som som
da.

Upphandlingsavtalen främstgäller upphandling kontorsmateriel ochav
kontorsmöbler upphandling tjänster, städning ochsamt t.ex.av
bevakning. Dessutom upphandlar de olika myndigheterna egendom
och tjänster led i myndighetens egentliga verksamhet.ettsom
Exempelvis upphandlar försvarsmateriel förFMV 10-12 miljarder

året och SIDA upphandlar konsulttjänster för 600-700kronor om
miljoner kronor året.om

Myndigheterna anlitar stöd från myndigheter med särskildadels
stödfunktioner, Kammarkollegiet, och Nänmden förRRVt.ex.
offentlig upphandling, dels från andra myndigheter. Som exempel på
det sist nänmda kan anföras regionala och lokala myndigheter fåratt
stöd från den centrala förvaltningsmyndigheten. Myndigheterna anlitar
också advokater och andra fristående jurister, särskilt i affärsjuridiska
och processuella frågor. Myndigheterna får dessutom stöd attgenom
utnyttja ramavtal och allmänna leveransbestämmelser se avsnitt
7.3.2.

Utredningens angående förvaltning och3.2 enkät

försäljning fastigheterav

Enkätens uppläggning

Utredningen skrivit till elva fastighetsförvaltande myndigheterhar -
Fortifikationsförvaltningen, Luftfartsverket,Postverket, Vägverket,

fastighetsverk, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, StatensStatens
Affärsverket lantbruksuni-naturvårdsverk, Svenska kraftnät, Sveriges

versitet och Riksantikvarieämbetet och begärt upplysningar deom-
förekommaeventuella problem kan med den nuvarande ordningensom

fråga myndigheternas avtal och överenskommelser rörandei om
fastigheter. Beträffande järnvägarförvaltning och avyttring Statensav

utredningen, Catharinaupplysningar lämnats ihar expertenav
Gyllencreutz.

frågor finns bl.a. iBestämmelser särskilt intresse för dessaav
förvaltning statliga fastigheter och iförordningen 1993:527 avom
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förordningen försäljning tillhörig fast1971:727 statenom av
egendom, m.m..

har hemställt upplysning huruvida myndigheternaUtredningen om
gällande regler förvaltning ocherfarit några problem med om

försäljning fastigheter.av
bestämrnel-Myndigheterna har särskilt tillfrågats de nuvarandeom

eller något avseende detbehöver förändras preciseras i samt omserna
föreskrifter omrâdet.finns behov ytterligare påav

resultatEnkätens

följande.har enligt i huvudsakMyndigheterna svarat
förhar inteFortifikationsförvaltningen FortF: FortF ansvarat

yttrande inskränks till fråganförvaltning fastigheter varför FortFav
uppfattatfastigheter. Härvid har FortF inteförsäljning attavom
undantaginnebär några problem medgällande bestämmelser av

etablissemang följdföljande. Vid försäljning hela avsomav-
28 förordningenbeslut bestämmelserna i §strukturella omsynes

förinteförsäljning tillhörig fast egendom, utrymmestaten m.m. geav
anbudsförfarande.föregående Dessaförhandlingsförsäljning utanen

anbud eller på auktion.för försäljningobjekt lämpar sig inte genom
be-finns leder detta till,klart uttalat undantag inteDå något om

först måste skeföljas, anbudsinfordranstämmelserna skall att pro
Bestämmel-medförhandlingar kan intressenter.forma innan upptas -

marknänmden torde innebärastats-kommunalai 23 § attsen om
priset vidskall tillämpas vid bestämmandetpresumtionsregeln av en
statsmaktensdetförsäljning. ifrågasätterFortF ärom numera

skall tillgodogörasexploateringsvinst ensidigtuppfattning att resp.av
statlig mark säljs.kommun när

Postverketl: förordningenerfarenhet reglerna iPostens är att om
medför långoftatillhörig fast egendomförsäljning staten enm.m.av

bör därförför snabbare handläggninghandläggningstid. Rutiner
på 10 miljonersarnrädsförfarandet. beloppsgränsi Denutvecklas -

sälja regeringensför skulle kunnahar gällt Postenkronor utanattsom
effektivtpåför tillgodose kravetgodkännande förär snäv ettatt

beträffandebytessituationer. Reglernaförsäljnings- ochagerande i -
för försäljning, försäljnings-förberedande åtgärderförutsättningar och

vidi tillämpliga delarekonomiska villkor gällerförfarande och även
förofta genomförstanke fastighetsbytenfastighetsbyte. Med attatt

detför verksamhetenlämpligare lokallösningskall få samt attman en

2 1994.ombildades till aktiebolag den 1Posten mars
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samlade fastighetsvärdet bibehålls inom myndigheten Posten attanser
reglerna varit alltför begränsande. bör klaras hur och iDet även ut

omfattningvilken reglerna skall tillämpas i bytessituationen.
Posten har inte hunnit få någon erfarenhet förordningenav om

fastigheter kanförvaltning statliga Posten dock konstatera attav m.m.
reglerna förvaltning och upplåtelse bygger på marknadsmässigaom
grunder och förhållanden råder på effektiv ochavspeglar de som en

medmarknadsorienterad fastighetsmarknad. Posten ocksånoterar-
tillfredsställelse fastighetsaffärer mellan affärsverk eller mellanatt
affärsverk och förvaltningsmyndighet uttryckligen skall ske på
marknadsmässiga villkor. inte någon ytterligarePosten attanser--
reglering på området behövs.

Några särskilda problem med de nuvarandeStatens järnvägar:
bestämmelserna försäljning och förvaltning fastigheter har inteom av
förekommit.

vidVägverket: Principerna affärsmässighet och objektivitetom
försäljning tillhörig fast egendom enligt Vägverketsärstatenav
uppfattning väsentliga slå vakt Däremot borde det finnasatt om.

för förordningen försäljningtillräckliga skäl ändra statenatt om av
fast egendom vad gäller förturer för statliga myndigheter ochtillhörig

Situationen på fastighetsmarlaiaden i dag sådankommuner. är att
handläggningsordningar kan komma i konflikt med kravenomständliga

för-affärsmässighet. Förordningen bör således ändras såpå att
alla behandlas lika och vidtursinstitutet bort och intressentertas

tillfälle.samma
Luftfartsverkets fastighetsinnehav hänför sigLuftfartsverket:

till flygplatserna. Efter flygplatssystemets utbyggnadhuvudsakligen
decennierna fram 1980-talet har antalet köp ochunder t.o.m.

fast egendom för Luftfartsverkets del inskränkt sig tillförsäljningar av
tillfällen får bestämmelserna i förordningennågra enstaka. Vid dessa

fylltförsäljning tillhörig fast egendom, hastaten m.m. ansesom av
syfte. höjningen år 1991 värdegränser-sitt Särskilt välkommen avvar

förord-fastighetsförsäljningar. Några behov ändringar ivid avna
för Luftfartsverkets del.ningen har inte noterats

skaffa sådan erfarenhetLuftfartsverket har inte hunnitännu av
kan bedöma det finns några behovförvaltningsförordningen detatt om

förändringar.av
fastighetsverk har upplevt vissaStatens fastighetsverk: Statens

tillämpningen § förordningenproblem vid tolkningen och 5av om
bestämttillhörig fast egendom, Närmareförsäljning staten m.m.av

kanmed ledning formuleringensvårigheten bestått ihar att av
egendom bestämma vissanvändas för reinvestering i fast om en

eftereller Tolkadskall handläggas enligt kolumn A B.försäljning

131



Utredningens undersökningar 1994:SOU 136

regeln för mycket extensiv tillämpningordalydelsen utrymmeger en
Efter ingående överväganden har fastighetsverketkolumn B.av -

tillämpas så verketkommit till den slutsatsen kolumn B kan snartatt
Slutsatsen siganmält investeringsbehov till regeringen.ett ger

paragrafenhelt själv. har det intrycketemellertid inte Man att-
ekonomiskt ofördelaktigaavsedd skyddegentligen är ett motsom

inte,fungerar den emellertidfasta egendom. Såavyttringar statensav
förvaltningfått. Förordningenutformning denmed den om av-

egentliga erfaren-det inte finns någrastatliga fastigheter såär attny
tillämpning.heter redovisa från dessatt

erfarit några problem medSkogsstyrelsen har inteSkogsstyrelsen:
förvaltning och försäljningde aktuella reglernaavseende på avom

såförvaltning dockfastigheter. Reglernastatliga är attnyaom
begränsade.erfarenheter beträffande demSkogsstyrelsens är ytterst

naturvårdsverkethuvudsaknaturvårdsverk: IStatens attanser
fastighetsförvaltningsfungerar bra för dennuvarande bestämmelser

första hand finnsproblem iverket bedriver. Deverksamhet somsom
reglerings-vid förvärv. Genomframförallt beloppsgränsernagäller -
får verketpå miljöområdet, B3,Investeringarbrevet för Anslaget

Medmiljoner kronor.medelsdisposition till högst 3besluta uppom -
skogsmarkför framför alltprisnivå gällerhänsyn till den ärsom nu

Dessaöverstigande detta belopp.med köpeskillingardet inte ovanligt
byråkratinminskaregeringen. Föravtal måste godkännas attav -

belopps-förvärv bordekring dessapåskynda handläggningenoch
Naturvårdsverketmiljoner kronor.till förslagsvis 10höjasgränsen -

föreskrifter.ytterligareföreslår inga
bildadesSvenska kraftnätAffärsverketAjjfärsverketsvenska kraftnät:

under drygtvarit verksamtsåledes endastjanuari 1992 och harden l
erfarit någradenna tid intekraftnät har underSvenskatvå års tid. -

försäljningochregler förvaltninggällandeproblem med avom
skulle kunnaprecisering närmareEn tänkbarfastigheter. attvara-

andra stycketenligt 3 §med hyrköpvaddefiniera som menas
fastigheterförvaltning statligaförordningen m.m.avom

historiskaochRiksantikvarieämbetetRiksantikvarieämbetet: statens
RAÄ någrainte erfaritfastighetsförvaltninghar i sin störremuseer

försäljningförvaltning ochgällande reglermedproblem avom
RAÄ gjortsde erfarenhetervill dock pekafastigheter. som

förordningenEnligt 31 §bestämmelser.följandeavseende om-
förordningentillhörig fast egendomförsäljning samtstatenav

vidmedelsredovisningmyndighetersstatliga1982249 m.m.om
myndigheten inteenskildaanläggningstillgångar får denförsäljning av

RAÄ uppfattningendenvid försäljning.influtna medel ärbehålla av
behålla influtnagaranterades fåmyndigheternareglering däratt en
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medel skulle leda till aktiv, målmedveten och effektiven mer
RAÃ:sfastighetsförvaltning. För del skulle det således fördelvara en

det finns visshet de medel inflyter från försälj-attom en om som
ningen fastighet mindre intresse för kulturmiljövârden, skallav en av
kunna användas för finansiera projekt eller förvärvatt störreav
betydelse. En sådan ändring reglerna disposition influtnaav om av
medel torde också ligga i linje med den utökade ekonomiska själv-
ständigheten för de statliga myndigheterna.
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4 Problem myndigheternasmed
ekonomiska utfästelser

4.1 Allmän bakgrund

Enligt utredningens direktiv Dir. 1993:60 bör utredaren klarlägga
och analysera de problem kan förekomma i samband med attsom
myndigheterna utfästelser pågör vägnar.statens

direktivenI i flera de granskningarsägs Riksrevisions-att av som
verket RRV genomfört har olika problem med ingångna avtal
pâtalats. Vidare problem kan uppståsägs myndighetsnäratt t.ex. en
uppgifter förändras i väsentlig mån eller myndighet läggs ned.när en

de fallI verksamheten övergår i bolagsform kan problem uppkomma
vid eventuell överföring gällandeäven avtal.en av

Utredaren bör enligt direktiven undersöka i vilken utsträckning det
förekommit har blivit för myndig-att staten tvungen att ta ansvar en
hets avtal på inte sätt.ett avsett

Mot bakgrund vad regeringen sålunda anfört i utredningensav
direktiv har utredningen försökt få uppfattningnämnareen om
problemen med den nuvarande ordningen i fråga myndigheternasom
ekonomiska utfästelser Utredningen har därför,vägnar.statens

Lars Markstedt, sig med förfrågan till RRV.väntexpertengenom en
Även Tony Westin har härvid biträtt. harDessutomexperten
sekreteraren besökt RRV och inhämtat upplysningar i frågan.

RRV har i sammanhanget underrättats följande frågor ärattom av
särskilt intresse:-

Vilka problem med ingångna avtal det RRV påtalatär som-
Vilka myndigheter vilkaoch avtal har det varit fråga om-
Har konstateratRRV några problem i samband med myndig-att en-
hets uppgifter förändrats i väsentlig mån

det framkommitHar några problem i samband med myndig-att en-
het lagts ned
Har RRV funnit några problem med överföring gällande avtalav-

statlig verksamhet övergått bolagsformnär ien
Känner RRV till någon situation förekommitdär det haratt staten-
blivit för myndighets avtal på intetvungen att ta ettansvar en

sättavsett
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och befogenheternågra brister i frågaRRV funnitHar om ansvar-
ingå ekonomisk betydelsemyndigheterna avtalinom att av

statligaekonomiadministrativa läget och den4.2 Det

revisionen

tillsin årligadecember 1993 avlämnathar den 15RRV rapport
och revisionens resultatekonomiadministrativa lägetregeringen detom

redovisninglämnar RRVdnr 30-93-2492. IRRV rapporten aven
ocksålämnar igenerell karaktär. RRViakttagelsergjorda merav

rekommendationerårsutsträckning i tidigareänstörre rapporter om
redovisatRegeringen harfrån regeringens sida.direkta åtgärder

budgetpropositionen 1994 prop.till riksdagen iiakttagelserRRV:s
97 ff.1993942100 bil. 1 s.

iakttagelserRiksrevisionsverkets4.2.1

avseende delsiakttagelserfokuserathar i åretsRRV rapport
i statsförvalt-finansiell styrningresultatstyrning ochinförandet av

tillämpningmedpågåendeningen, dels den nyaavprocessen
styrningverksamhet delsför statligverksamhetsforrner statens av

juridiskproduktionen bedrivsverksamhet därstatlig personav annan
än staten.

med in-revisionsberättelserframgår antaletAv attrapporten
innebärtill 23 år 1993. Dettafrån år 1992vändningar har ökat 15 att

revisionsbe-minskande antaltrend medårens positivade ettsenaste
Även revisionsrapporterbrutits. antaletinvändningar harrättelser med

Stock-två myndigheter,styrelser har ökat. Förtill myndigheternas
avslutainte kunnatRRVLinköpings universitet, harholms och ännu

med sinakraftigt försenadeuniversitetengranskning då de bådasin är
ochekonomiadministrativaföljd bristandebokslut till systemav

enligt RRV,sig och kommer,förhållande allvarligt irutiner. Detta är
ihar RRVrevisionsberättelserna. Vidareinvändningar ileda till treatt

anledninginvändningar irevisionsberättelser medfall lämnat enav
resultatredovisningen.pålåg kvalitetmycket

ochinvändningarantalet revisionellaökningenRRV trots avanser,
för flertaletförvaltningsmyndigheterna,anmärkningar avseende att av

årsbokslut ochkvaliteten påmed ochhar arbetetmyndigheterna
nåttmyndigheternaRRV:s bildförbättrats.årsredovisningar är att

innehållet iregeringen ställt påde grundkravlångt i klaraatt som
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årsredovisningen och övergången till den finansiella styrningen.nya
Informationsinnehållet i den ekonomiska redovisningen har förbättrats.
Kvaliteten på innehållet i resultatredovisningarna har höjts avsevärt
jämfört med föregående år. RRV:s granskning har visat det finnsatt
goda exempel på detta inom i samtliga sektorer. Enstort sett annan
positiv iakttagelse kassahållningen vid de statligaär myndigheternaatt
förbättrats

.
En genomgående brist RRV funnit delegering ochär att av ansvar

befogenheter skett inom myndigheter kompetensen på denutan att nya
ansvariga nivån, för uppföljning och den interna kontrollensystemen
varit tillfredsställande. Vidare uppvisar myndigheterna, enligt RRV,

brister vad gäller kvaliteten inrapporteringen till riksredovis-stora
ningen, vilket vid byte till myndighetsegna ekonomi-accentuerats

RRV pekar på viss bristande respekt för statsmaktsbeslutävensystem.
med anslagsöverskridanden följd, myndigheter, i stridsamt attsom
med regeringsformens bestämmelser och den restriktivitettrots som
statsmakterna uttalat, bildar stiftelser inhämta godkännande förutan att
detta. Inte heller har statsmakternas beslut RRV skall rättatt attges
granska stiftelser och bolag under myndigheter hörsammats. harRRV
vidare funnit det statliga koncernintresset återhållsamhet medatt av
statliga medel i många fall inte har upprätthållits. Omfattningen av
lönetillägg, avgångsvederlag tecken på detta.ärm.m

RRV rekommenderar regeringen vidta åtgärder för ökaatt att
respekten för fattade beslut bl.a. vad gäller användningen och
överskridande anslag och bildande bolag och stiftelser. Tyd-av av
ligare direktiv efterlyses också vad gäller krav på utbyggdt.ex.
internkontroll vid myndigheter med omfattande intern delegering samt
vad gäller krav på införande internrevision vid myndigheter.störreav
Vidare pekar påRRV vikten, bl.a. med anledning den pågåendeav
ombildningen Statens arbetsgivarverk, det etablerasattav av en
stabsfunktion bevakar samlade intresse på det arbets-statenssom
givarpolitiska området.

RRV:s iakttagelser avseende tillämpning verksarnhetsfonnerav nya
utförsäljningoch statlig verksamhet främstgrundas på iakttagelserav

vid bolagisering fyra affärsverk och sju andra myndigheter samtav
direktprivatisering två myndigheter s.k. inkråmsförsäljning.av genom

sammanlagda ärliga intäkternaDe i dessa verksamheter uppgick till
drygt 45 miljarder kronor. RRV har uppmärksammat rad problemen

uppstått i ombildningsarbetet. främst hänförliga tillDessa ärsom
brister värderingi tillgångar skulderoch i redovisningen,samtav
vilket försvårat rättvisande bedömning de ekonomiska förut-av
sättningarna i den verksamhet föremål för överlåtelse. RRVärsom
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slutligförsvåratvilket hari avtal, överens-på bristerpekar attäven
stånd.kommit tillkommelse mellan parterna

gäller myndig-vadbetydande oklarhetervidareRRV har noterat
ombildningssituation,utgifter ibeslutaochheters sätträtt att enom

härvidpekar påfönnåner. RRVandraavgångsvederlag ocht.ex.
åtgärderför vilkadirektivmyndighet får klaraansvarigvikten attav

vidtagna,skallåtgärdernavilken tidoch inomskall vidtas varasom
och deresultatetfastställsavvecklingenförbudgetramar attsamtatt

redovisas. RRVavvecklingenkonsekvensernaekonomiska av
för berördastödregeringen,också behovetunderstryker ettatt somav

användning ochgälla förbörvilka principerklargörmyndigheter, som
RRVuppsägningslöneravgångsvederlag ochomfattning m.m.av

nyligen påRRVförslagfråga till dedennai övrigt ihänvisar som
förförslagRRV:still regeringen. ärlämnatuppdragregeringens

RRVFinansdepartementet.för beredning inomföremålnärvarande
faktisktfården eller devidarerekommenderar ettatt personer som

istå fria från intressenbörså vitt möjligtavvecklingenföransvar
kunnaför tydligtorganisationendengamlasåväl den attnyasom

kritikriktadärmed intevillkoncernintresset. RRVtillgodose mot
avvecklare.utsedda

värderingochbokföringvad gälleroklarheterRRV även avtar upp
oklartaktieinnehavdet för vissa ärochaktier somatt vemstatens

innehavet.föransvarar
juridiskaandrabedrivnaverksamhetergäller styrningenVad avav

påpekarövergripandehardärochän ettstaten ansvarstatenpersoner
föränd-depåverkastillsynför statligförutsättningarnaRRV att av

avreglering-Genomstatsförvaltningen.pågår inomringsprocesser som
ochtillsynsmyndigheterharmonopolverksamhetertidigare nyaar av

statsmakternasFörändringarnatillkommit.tillsynsuppgifter av
kraven påökarkommunernastyrningenbidragsgivning och av

vårdinomPrivatiseringssträvandenatillsyn.myndighetersansvariga
också delandstingenpåsin kravställer ioch tur mennyaomsorg

oftamyndigheteransvarigaRRVstatliga tillsynsorganen. attnoterar
inriktning tillochomfattningtillsynensmedsvårigheterhar att anpassa

härvideffektivitetsproblemExempelförändrade kraven.de som
stödprioriterar ochfalli vissatillsynsmyndigheteridentifierats är att

myndigheternaochkontrollerande inslagförförfångrådgivning till att
förutsättningarnödvändigaegenkontrollpåförlitar sigibland attutan

myndig-berördapåpekaretablerats. RRVegenkontrollför denna att
förutsättningarnaredovisaårsredovisningi sinskyldighetheter har att

tillsynsverksamhet.sinför och resultatet av
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4.2.2 Regeringens bedömning

Flera de brister RRV redovisade i förra årets kvarstår. Detav rapport
gäller bl.a. bristande internkontroll, anslagsöverskridanden och
avhändande statliga tillgångar bildande bolag ochav genom av
stiftelser frågan underställts statsmakterna. Regeringen finnerutan att
det särskilt bekymmersamt flera de brister RRV funnitatt av som
hänförs till de ombildningsprocesser pågår inom statsförvalt-som
ningen. Tidigare har redogjorts för behovet förbättrad ägarstyr-av en
ning. RRV:s iakttagelser inskärper detta behov. Regeringen attavser
vidta erforderliga åtgärder.

När det gäller RRV:s påpekande för och redovisningom ansvar av
innehavet aktier regeringen utgångspunkten börstatens attav anser

den myndighet eller det departement företräderattvara statensom
bolagetägare också skall aktieinnehavet i sin redovis-tasom av upp

ning. Härigenom tydliggörs på bättre detsätt ägaransvarett som
tillkommer berörd myndighet. Genom samtliga myndigheter, inkl.att
departementen, tillämpar de redovisningsbestännnelserna,numera nya
föreligger också de tekniska förutsättningarna för denna åtgärd.

4.3 Probleminventering

4.3.1 Uppgifter från Riksrevisionsverket

Utredningen har från RRV fått vissa uppgifter de problemom som
RRV erfarit med den nuvarande ordningen i fråga myndigheternasom
ekonomiska utfästelser på vägnar.statens

RRV har därvid aktualiserat bl.a följande problem:
fleraI fall har det förekommit myndigheter i gällandeatt struntat-

föreskrifter angående jäv, bisysslor saklighet och opartiskhet.samt
harDet förekommit affärstransaktioner iakttagandet.ex. utan av

gällande upphandlingsbestämrnelser mellan myndighet och etten
bolag myndighetensägt anställda eller mellan myndig-av en av en
het och anställd.en
Det förekommer också myndigheter ingår avtal liggeratt som-
utanför myndighetens uppgifter, förmedla inköp ellert.ex. att
försäljning till bolag.externaav varor
Ett exempel RRV ifrågasattär vissa konstinköp liggerannat att om-
i linje med högskolas verksamhet.en
RRV har också påtalat till upphandlingens allmänna problembildatt-
hör bl.a. frågor i granskningen uppmärksammats kontrollsom om
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statligaförskott. RRVavgifterochskatter attsamt anseromav
enbartmyndigheterna övervägerskallintressen värmas attgenom

exempel påfunnitharRRVleverantörer.företag attseriösa som
hostänktasinakontrolleratinte t.ex.myndigheten motparter

gjortmyndighetockså häntharkreditupplysningsföretag. Det att en
uppföljningskatteskulder ochhaftmedaffärer attmotparter som

börFörskottsådana fall.iinte gjortskronofogdemyndighetenhos
börbegäransådananbud. Utaniutgå det begärtsenligt RRV när

finnsprodukterbeställninginte länmasförskott somavserom en
föromfattningmindreleveranstid, eller ärhar kortfärdiga, av

förskottOmtjänster.beställningenellerleverantören avserom
RRV harränteeffekten beaktas.ochsäkerhet ställasskalllämnas

förförskottsbetalningaralltför generösauppmärksammatt.ex.
lokaler.administrativaochflyktinganläggningar

framskälfinnasdet kananförtvidare att taRRV har att an--
sigförsäkraavtal skallimyndigheterför hurvisningar om

utbildningsmaterial ochför idéer,besittningsskydd programvaror
fram.förkonsulterbetalarmyndigheten taattsomm.m.

myndig-handläggningslarviguppmärksammatocksåRRV har av-
efterundertecknatsavtalförekommitharavtal. Detheters attt.ex.

onödigaleda tillunderskrifter kani kraft. Senaavtaletdet trättatt
problemhithörandeförhandlingsläge. Ettochtvister annatsämre

avtal.iformuleringarpåtalatRRV är vagasom
dokumentationbristande överexempel påfunnitRRV har upp--

insynoch internbådeförsvårarvilket samthandlingsärenden extern
upphandling.myndighetensuppföljning av

olämpligiförekommitleasingsituationer därpåtalatharRRV-
direktivinga närdocktiden fannsaktuellaVid denomfattning. om

ställetibyggnaderochmaskinerleasamyndighet fårstatlig m.men
dessa.köpaför att

omfattandegjortmyndighetpåtalatfall har RRVnågotI att enen-
hadetidpunktenvidregeringen utsettinvestering enatttrots

privatiseringföruppgiftmedutredaresärskild att avensvara
myndigheten.

före-RRV:sföljtintemyndighetförekommitharDet även att en-
myndigheteninnanmed RRVsamrådrådallmännaskrifter och om

upphandling.gjort viss
föreskriftergällandeiakttagitintemyndighetenfall harvissaI om-

harExempelvisinkomster.utnyttjandeochredovisning av
verksamheteni denfåttmyndighet använtsinkomster egnasom en

regleringsbrevet.strid medstod idetatttrots
avtal,dåligaolämpliga ellervarit frågadetfall harvissaI om-

ellervärderingföregåendeöverpris atttillinköpexempelvis utan
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anlitat konsulter i omfattning funnitRRV allt förman en som
vidlyftig.
RRV har också uppmärksammat hyresavtal beträffande flykting-att-
anläggningar varit långvariga varit affärsmässigtänmer som
motiverat.

förekommerDet myndigheter deltar i bildandet stiftelseratt utanav-
ha inhämtat regeringens tillstånd.att

En kortfattad, beskrivning de problemnärmare, RRVmen av som
påtalat lämnas i bilaga

I avsnitt 5.9 redovisar utredningen vissa allmänna synpunkter på de
framkomna problemen.

4.3.2 Vissa avtal pensionsförsäkringar förom
personal vid Luftfartsverket

Vid sidan vad har framkommit RRV har utredningenav som genom
fått kännedom vissa avtal pensionsförsäkringar denom om som
avtalsslutande myndigheten ingått den saknat ingårätttrots att att
avtalen. De aktuella sakförhållandena och den därpå grundade rättsliga
bedömningen redovisas i promemoria den 6 december 1993.en
Promemorian har på uppdrag Kommunikationsdepartementetav

f.d. justitierådet Bengt Hult, tf. professorn Kleine-upprättats Janav
och hovrättsassessorn Gudmund Toijer.man

Enligt nämnda promemoria åtog sig Luftfartsverket under åren
1988-1990 teckna pensionsförsäkringar för vissa sina tjänste-att av

Åtagandet skedde i vissa fall verket ingick särskildamän. attgenom
avtal med berörda tjänstemän. I avtalen vilkanärmareangavs
premiebetalningar skulle ske och vad i övrigt skulle gällasom som om
försäkringarna. Luftfartsverket infriade sina åtaganden attgenom
teckna försäkringsavtal med försäkringsföretag.ett

Luftfartsverkets åtaganden kom underställas JK. Denne fann iatt
beslut den februari22 1993 verket vid den aktuella tidpunkten inteatt

befogenhet besluta löneförmäner för de aktuella tjänstemän-ägt att om
fannJK verket hade överskridit sina befogenheter.attnen.

Regeringen anförde i beslut den 6 maj 1993 det hadeett att
uppkommit fråga avtalen giltiga. Kommunikationsdeparte-om var

uppdrog därefter Bengt Hult, Kleineman och GudmundJanmentet
Toijer rättsligt utreda frågan pensionsavtalens giltighet ochatt om
följderna härav för inbördes förpliktelser.parternas

I promemorian anställningsmyndigheten enligt kollektivav-attanges
ochtal därtill knutna förordningar inte hade arbets-rätt utövaatt
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Sålundavissa anställningsvillkor skall fastställas.givarfunktioner när
aktuella förmånerna.Luftfartsverket inte besluta dehade rätt att om

Luft-löneförmåner striderförmånerna skallI den mån anses som
chefslöneavtalet den 3 maj 1985.agerande det s.k.fartsverkets mot av

pensionsfönnåner strider avtalenskallOm förmânema motanses som
avtal gällde före PA-91.kollektivavtalet detdet då gällande som

avtalen låg inomde ingångnaPromemorieförfattaren dock attanser
behörig-därvidför Luftfartsverkets behörighet. De attangerramen

dessverkets instruktionvad anförs iheten bör bestämmas omsomav
Luftfartsverketverksamhetsområde.allmänna Näruppgifter och

emellertid inte åberopaskollektivavtal kunde dettahandlat i strid mot
fårföreträdaremed hänsyn till företagetsförsäkringsföretaget attmot

ha varit i godantas tro.
promemorianför vad anförs iredogörelseEn närmare omsom

avtal kommerskall bli bunden ingångnaförvillkoren att staten av
redovisa i avsnitt 10.utredningen att

142



SOU 1994:136

5 Allmänna överväganden

1 Sammanfattning

Enligt direktiven bör utredningen studera alla avtaltyper utomav
arbetsrättsliga avtal. Utredningens huvuduppgift enligt direktivenär att
klarlägga och precisera de befogenheter myndigheterna bör ha att ta
på sig ekonomiska förpliktelser. Utredningen finner det anfördaav
framgå uppdraget bara de avtal i vilka ikläds ekono-att statenavser
miska förpliktelser och överenskommelser mellan statliga myndig-

Ävenheter. beträffande dessa överenskommelser torde utredningsupp-
draget bara de fall i vilka ekonomiska utfästelser gjorts. Ut-avse
redningen tolkar utredningsuppdraget så det endast statligaatt avser
myndigheter under regeringen.

Som utredningsuppdraget utformats omfattar det bl.a. de avtal som
aktualiseraskan i anledning någon kräver på skadeståndatt statenav
inte grundar sig på något avtalsförhâllande.som

Utredningsuppdraget har uppenbarligen till syfte att trygga
riksdagens och regeringens tinansmakt och därmed också främjaatt en
god hushållning med statliga medel. Uppdraget syftar däremot inte till

utreda vilka begränsningar inärmare myndigheternas verksamhetatt
med avtal följer föreskrifter i regeringsformen, särskiltsom av
föreskriften i kap.1 9 § enligt vilken myndigheterna skyldigaär att
iaktta saklighet och opartiskhet. De föreskrifter myndigheternasom

ingå avtal utredningen föreslår måste därför alltidrätt läsasatt som
med den reservationen detta gäller bara det inte följer någotatt om

nämnda paragraf i regeringsfonnen. bör tilläggasDetannat attav
utredningsuppdraget inte etiska regler för myndigheternasavser
verksamhet.

allmänEn utgångspunkt för arbetet med utforma regelverkatt om
statliga myndigheters ingå avtal, innehåller ekonomiskarätt att som
förpliktelser för myndigheterna inte någraär utgörstaten, att
självständiga juridiska enheter rättssubjekt. De endast delarutgör av
rättssubjektet civilrättsligI mening alltså myndigheternaägerstaten.
inte några tillgångar eller något kapital. förvaltarDe endastegetegna
tillgångarna och kapitalet konsekvensEn myndig-staten. attav
heterna inte några självständiga rättssubjekt endastutgör utan
företrädare för de inte kan ingå bindande medavtalärstaten att
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två självständigaförutsätter det slutsvarandra; avtal parterattett av
myndighetermellan statligaöverenskommelserrättssubjekt. De som

rättsfigurfrån avtalet skilddirektiven alltså särskildinämns är somen
överenskommelserlagstiftningen. Vad härinte regleras i sagtssom om

tvistelösnings-de sedvanligamyndigheter leder också tillmellan att
förfarande enligträttegångsbalken ochrättegång enligtmekanismerna,

detstår till förfogandeskiljemän, intelagen 1929:145 omom
överenskommelsenågon tvist tillämpningenuppkommer av enom

överenskommelsen.träffatmellan de myndigheter som
ingå sådana avtal,regelverk statliga myndighetersEtt rått attom

måste i övrigt iförpliktelser förinnehåller ekonomiska staten,som
föreskrifter i regerings-grundläggandepå antalförsta hand bygga ett

föreskriftfinns det ingen uttryckligregeringsformenformen. I som
ekonomiskaavtal iklädamyndighet istatlig rätt statenattger en

finns det intemedel. Därförfoga statligaförpliktelser eller överatt
kan uppdraregeringenföreskrift enligt vilkenuttryckligheller någon

förpliktelser inomekonomiskaiklädastatlig myndighet statenatten
regeringen.kan ha givitriksdagenför de bemyndiganden somramen

regeringen iförutsätts däremottill regeringsformenI motiven att
direktivoch andraförfattningarutsträckningbetydande genom
i övrigtutbetala medel ochmyndigheterunderordnadeöverlåter att

tillgångar.disponera statliga
måsteingå avtalmyndighetersstatligaföreskrifter rättNya attom

statligaberörriksdagsbeslutmed vissaockså förenliga somvara
regeringsformenInnebörden imedel.disponeramyndigheters rätt att

statliganödvändigtdet görariksdagsbeslutoch i nänmda gör att
förpliktelser beroendeekonomiskaiklädamyndigheters rätt statenatt

ochmyndigheternaanslag tillbeslutatvad riksdagen omomav som
ändamålen med anslagen m.m.

ingåmyndigheternaskriterium förgrundläggande rättEtt attannat
Inomuppgifter och uppdragmyndigheternasavtal måste m.m.vara

verksamhetsområde börmyndighetsvad gällerför om ensomramen
varjenaturligtvisböringå avtal. Härutövermyndigheterna ha rätt att

myndig-krävs föringå de avtalbehörigmyndighet attatt somvara
åliggerdetskyldigheterfullgöra de andraheten skall kunna statensom

allmäntgrund vadmyndighetens verksamhetiaktta iatt somav
sådana avtalföreskrifter. åsyftasoch Härgäller enligt lagar statensom

skyldighetersådanakunna fullgöraingå förbehöver staten,att som
enligtverksamhet,i sinrättssubjekt, skall iakttaliksom andra t.ex.

förskyddplats ochordning på allmänföreskrifter trafik, omom
avtalmyndighet få ingå demiljö. Vidare börhälsa, ochnatur somen

skyldig-fullgöramyndigheten skall kunnaförkan behövas statensatt
kollektivavtal.avtal,enligtheter t.ex. ettett annat
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andra sådana föreskrifterI den grundläggandetypen av om
myndigheters ingå avtal behövs, bör myndigheternarätt att som
åläggas i sin verksamhet med avtal hålla sig inom för deatt ramen

ändamålstatliga medel tillgängliga för myndigheterna för deärsom
avtalen måsteDen grundläggande regeln därvid attsom avser. vara

fråga skall för myndigheten för detmedel tillgängligaärvara om som
löpande budgetåret.

måste finnas grundläggande åläggerAtt det regelen som en
myndighet för dei sin avtalsverksarnhet hålla sig inomatt ramen

följer redan detstatliga medel tillgängliga för myndighetenärsom av
förhållandet myndigheten enligt vad gäller budgetregle-att som om

avtalringen inte har tillgång till andra medel. myndighet iAtt etten
för utgifter eller utgifter under budgetår detbinder sig änstörre senare

i fall den sedvanligalöpande strider alltså budgetregleringen,mot vart
ådra utgifterettåriga budgetregleringen; det skulle staten som

regeringsformenriksdagen inte godkänt. Men redan vid tillkomsten av
budgetregleringen intestod det klart så strikt tillämpningatt en av var

förutsattes nämligen riksdagen kundepraktiskt möjlig. I motiven att
bemyndiganden ingå förbindelser för längre tid än närmastattge

nödvändi-följande budgetår. förbindelserDetta som varangavs avse
för myndighets löpande verksamhet.ga en

nödvändigt myndigheterna harAv praktiska skäl det heltär att en
betalningsskyldighet förmöjlighet ingå avtal, i vilka det stadgasatt

upphandlingunder det löpande budgetåret. Varjeänstaten senare
budgetår skulleavseende leverans och betalning under ett senare

skall finnas förbli omöjlig. Utredningen föreslår det rättatt enannars
föreskrivs betalningsskyldighetmyndighet ingå avtal i vilka detatten

förbudgetåret detta behövsunder det löpandeför näränstaten senare
tillfredsställande.verksamhet skall fungeramyndighetens löpandeatt

löpande verksamhet framgår vadVad myndighetsär av somsom en
förordningaruppgifter i lagar,föreskrivs myndigheternasom m.m.
fungera till-verksamhet skalloch regleringsbrev. För dennaatt

långsiktiga avtalmyndighet behöva ingåfredsställande kan t.ex.omen
hjälpmedel och stödfunktioner.upphandling av

helhet kanpå kostnadseffektivitet förDirektivens krav staten som
tillde förut nämnda förslagenemellertid inte uppfyllas enbart genom

uttryckligamåste kompletteras medgrundläggande regler. Dessa
sintill skyldighet för myndigheterna iregler detgör attsom en

medel.god hushållning med statligaverksamhet med avtal iaktta en
måstehushållning med statliga medeluppfylla krav på godFör att ett

ingår också har sådantill de avtal demyndigheterna att som ense
ekonomiska intressen i vidförkvalitet behövs statensatt tryggasom

alltså myndighetexempelvis upphandling börmening. Tillämpat på en
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skyldig verka för de för bästa villkoren uppnåsatt att staten samtvara
den tilltänkte har den kompetens, den kapacitet och deatt motparten

ekonomiska behövs för han skall kunna fullgöra denattresurser som
leverans det gäller. kravet påI god hushållning med statliga medel
ligger krav på de avtal ingås får sådant innehålläven ett att ettsom
och sådan utfomming det finns betryggande klarhet allaatten om

rättigheter och skyldigheter enligt avtalen.parternas
Myndigheterna bör, vad gäller deras kostnadsansvar,trots som om

skyldiga iaktta de intressen i sin helhet har detnäratt statenvara som
gäller ekonomi. förEtt verka god hushållning med statligasätt att en
medel för helhet myndigheterna samarbetar;ärstaten att ettsom
sådant samarbete kan också öka effektiviteten i statsförvaltningen.

För pâ bra kunna leva till kravet god hus-sättatt ett upp en
hållning med statliga medel bör myndigheterna också förverka deatt
avtal behövs verkligen kommer till stånd och ingångna avtalattsom
ändras eller bringas upphöra detta visar sig nödvändigt. Förnäratt att
myndigheterna skall kunna utföra uppgifterde i detangettssom
föregående bör det föreskrivas myndigheten vid handläggningatt av
avtalsfrågor skall anlita den expertis inom eller myndighetenutom-

behövs.som-
Enligt utredningens mening finns ingendet möjlighet utöveratt -

vad redan skett meddela generella föreskrifter med bemyndi-som -
gande för statliga myndigheter få ingå avtal med främmande länderatt
och deras De situationer i vilka det kan behövas bemyndigan-organ.
den måste så speciella de inte lämpar sig för generellaantas attvara
föreskrifter. Enligt utredningens mening bör de föreskrifter visom
föreslår gälla avtal myndigheter ingår med främmandeäven som
länder eller deras med stöd här avsedda bemyndiganden, alltorgan av
under förutsättning det inte finns någon uttrycklig föreskriftatt om
sådant avtal avviker från de föreskrifter utredningen föreslår.som som

Utredningen vill betona statliga myndigheter förvaltareatt som av
allmänna medel bör ha särskilt långt gående skyldigheter i sinatt
verksamhet iaktta vad har föreskrivits och därmed främja godsom en
hushållning med statliga medel.

De föreskrifter utredningen föreslår bör meddelas regering-som av
i förordning statliga myndigheters avtal. Innehållet vissaien en om

föreskrifter därvidkräver godkännande riksdagen.av
Föreskrifterna bör så långt möjligt i för-samlas en gemensam

ordning för så samlad bild rättsläget möjligt. Enatt ge en av som
sådan fårsamling det lättare för myndigheterna finnagöraantas att
och tolka de föreskrifter gäller.som

Så mångfacetterad statsförvaltningen i dag det dockär ärsom
uteslutet samla alla bestämmelser i förordning.och Enatt en samma
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sådan förordning skulle behöva innehålla så många specialregler för
skilda fall skulleden bli svår överblicka. skulle dessutomDetatt att
bli svårare snabbt finna föreskrifterna. Därtillde grundläggandeatt
kommer förordning aldrig skulle kunna innehålla uttömman-att en en
de reglering, då det i regeringsformen och andra lagar finns före-
skrifter under alla förhållanden måste beaktas vid sidan ellersom om

stället för förordningensi föreskrifter.
Enligt utredningens mening det alltså inte möjligt eller lämpligtär

i och förordning in alla de specialregler kanatt taen samma som
behövas för skilda myndigheter, eller avtalstyper. exempelanslag Som

det för varje affärsverk finnas individuella reglerkan nämnas att synes
bl.a. medelsförvaltning, upplåning bolagsbildning iochom som

princip beslutas riksdagen varje år.av
Syftet med utredningens förslag till förordning statliga myndig-om

avtalheters i första hand så långt möjligt allmän regleringär att ge en
myndigheternas ingå avtal på medrätt vägnaratt statensav men

beaktande det också finns behov kunna bevara eller införaatt attav av
regler avviker från vad för flertal avtalstyperär ettanpassatsom som
eller myndigheter. kommer alltså vid sidan förordningenDet att av

till in-finnas behov rad särskilda bestämmelser anpassadeav en
dividuella behov. Utredningen föreslår inte dessa bestämmelseratt
skall upphävas eller till förordningsförslaget. Dennaanpassas

för-ståndpunkt gäller sådana bestämmelser finns i lagar ochsom
detordningar eller andra beslut regeringen. En konsekvensav av

anförda blir det i förordningen behövs bestämmelseatt somen
föreskrifteruttryckligen föreskriver i förordningen skall tillämpasatt

följer något regeringsformen, andra lagar,endast det inte annatom av
förordningar eller andra beslut regeringen. Föreskrifter i andraav

förordningsför-författningar och beslut alltså föreskrifterna iövertar
de innebörd.slaget, harom en annan

omfattning5.2 Utredningsarbetets

Enligt direktiven utredningen studera alla avtalbör typer utomav
arbetsrättsliga avtal. direktiven uttryckligen vissaI sedannämns

på nämligen leasing, entreprenader,exempel avtalstyper, köp, hyra,
med samverkanavtal med utländska rättssubjekt, avtal kommuner,

formerna för mellan statliga myndig-med överenskommelserannan,
formerna borgensâtaganden.för statliga garantier och Somheter samt
exempel de internationella överenskommelserytterligare nämns som

bemyndiganden enligtförvaltningsmyndigheterna ingår med stöd av
§10 kap. 3 RF.

147



Allmänna överväganden SOU 1994:136

Utredningens huvuduppgift enligt direktiven klarlägga ochär att
precisera de befogenheter myndigheterna bör ha på vägnaratt statens

på sig ekonomiska förpliktelser. Vad begärs tydligtärta ettsom
regelverk myndigheternas handlingsutrymme. Vidare börsom anger
det bli klarlagt vilka myndigheterna får träffaavtal själva vilkaresp.
avtal kräver regeringens medgivande. Härvid tids- ochnärrmssom
beloppsmässiga restriktioner. Dessutom krävs reglerna skallatt vara
ändamålsenliga och kostnadseffektiva för helhet ochstaten attsom
regelverket skall till den delegering verksamhetsan-anpassatvara av

och det ekonomiska år.skett under Det börsvaret ansvar som senare
det behövs särskilda regler för olika slags myndigheter.övervägas om

Utredningen finner det anförda framgå uppdraget baraattav avser
de avtal i vilka ikläds ekonomiska förpliktelser och överenskom-staten

Ävenmelser mellan statliga myndigheter. beträffande dessa överens-
kommelser torde utredningsuppdraget bara de fall i vilkaavse
ekonomiska utfästelser gjorts.

Som utredningsuppdraget utformats omfattar det bl.a. de avtal som
kan aktualiseras i anledning någon kräver på skadeståndatt statenav

grundarinte sig på något avtalsförhållande. För vissa frågorsom om
reglering sådana skadeståndsanspråk finns för närvarande före-av
skrifter i kungörelsen 1972:416 statsmyndigheternas skaderegle-om
ring i vissa fall.

I direktiven definieras inte begreppet ekonomisk förpliktelse för
I utredningsarbetet ingår därför försöka finna frånstaten. att en

statsñnansiell synpunkt godtagbar definition begreppet. Frågorav
härom kommer diskuteras i avsnitt 5.4.att

Som också antyds i direktiven dentorde mängden avtalstora av
aktualiseras utredningsuppdraget gälla upphandlingsom av av varor

och tjänster.
En avtal inte i direktiven i för sigochnämnstyp av som sommen

innefattar förpliktelser försäkringsavtalavtal ekonomiskautgör ärsom
beträffande egendom. Denna fråga har Utredningenstatens utretts av

försäkring egendom redovisat sina övervägandenstatensom av som
i betänkandet Risk- och skadehantering i statlig SOUverksamhet
1992:40. Frågan bereds i regeringskansliet jfrnumera prop.
1992932100 bil. 79 fl 122 bet. 199293:FiU1O och bet.s. s.
l992l93zFiU20, rskr. 199293: 189. Regeringen har Kammarkol-gett
legiet föri uppdrag utarbeta allmärma råd myndigheterna i derasatt
arbete med risk- och skadehantering. Utredningen behandlar därför
inte denna fråga särskilt.

Utredningen tolkar såutredningsuppdraget det endastatt avser
statliga myndigheter under regeringen. uppdraget torde inte ingåI
förvaltningen sådana statliga tillgångar i lag till särskildavsattsav som
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9 kap. 8 § andra meningen RF, AP-fonderna.förvaltning se t.ex.
regeringsforrnen ståranförts i motiven till prop. 1973:90 176Som s.

utanför förvaltningsorganisationen.den statligahovet
till syfteUtredningsuppdraget har uppenbarligen tryggaatt

ñnansmakt därmed också främjariksdagens och regeringens och att en
syftar inte tillhushållning med statliga medel. Uppdraget däremotgod

verksamhetvilka begränsningar i myndigheternasutredanärmareatt
särskiltföljer föreskrifter i regeringsformen,med avtal som av

vilken myndigheterna skyldigaföreskriften i kap. 9 § enligt1 är att
föreskrifter utredningensaklighet och opartiskhet. Deiaktta som

med den reservationenföreslå måste alltså alltid läsaskommer tystaatt
följer kap. 9 § ellerdetta gäller bara inte l RFannatatt avom av

regeringsformen. detta sammanhang kan detnågon föreskrift i Iannan
företiska reglerbehöva utredningsuppdraget intesägas att avser

verksamhet med avtal.myndigheternas
överenskommelser mellan statligaUtredningen tolkar begreppet

mellan statligasådana uppgörelsermyndigheter avseendesom
syfte avtalslags innehåll ochmyndigheter har ettsomsammasom

finnsgrunden det intekaraktären avtal på deninte har attavmen som
båda sidor. begreppetpå Itvå överens-ärstaten partparter; ensam

överenskommelsermyndigheter ingår intemellan statligakommelser
myndighet.mellan olika enheter inom ochen samma

avtal mellanhar begränsats tillEftersom uppdraget statenatt avse
statligamellantill överenskommelseroch andra rättssubjekt samt

bolagstatsägdaomfattar uppdraget inte de avtalmyndigheter, som
heller omfattarmyndigheter.ingår med andra statliga Intem.fl. än

affärsverkskoncernden avtal inom nämnsuppdraget typ somenav
särskilt direktiven.i

självfalletdirektiven kan detavtal ideUtöver nämnstyper av som
sådana avtalVissa exempel på andraandra nämnsfinnas även typer.

tänkasavtalstyper kanoch 2.8. Antaletavsnitten 2.5 13 14i som-.
måste alltsåförekomma antas stort.vara

ständigt till-och varianterockså såDet torde att typervara nya
försöka utforma regelsystemdärför inte rimligtDetkommer. är ettatt

underskall tillåtna,vissa avtalendast bygger på att typer varaavsom
skall det.alla andra intedet att typer vara

medavtalsärskild avtalstypEftersom det i direktiven nämnssom en
inte har någoni och för sigockså detbörkommuner, sägas att

träffas.avtalkan ha i devilkenbetydelse typ motpart staten somav
någon forminnehållerendast avtalenavgörandeDet är avom

förekonomisk förpliktelse staten.
börtjänsteproduktionofta offentligDet talas att m.m.numera om

199394:35bl.a.upphandlingför konkurrens seutsättas prop.genom
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avsnitt 6 och 1993942222, bet. 199394:FiU22, rskr.prop.
1993942383. Med anledning härav bör här framhållas det inte äratt
utredningens uppgift precisera i vilken utsträckning myndighetatt en
får överlåta sina förvaltningsuppgifter andra sådanaäven än som-
innefattar myndighetsutövning efter upphandling uppdraattgenom-

någon fullgöra dem kap.se 11 6 § tredje stycket RF. Enattannan
konsekvens härav blir vi talar upphandling tjänster,när såatt om av
utgår vi ifrån det gäller tjänster myndighet också haratt rättsom en

låta någon fullgöra.att annan
I detta avsnitt redovisar5 utredningen sina allmänna överväganden

statliga myndigheters avtal. Som framgår det följandeom av avser
dessa inte bara ingå avtal också vissa frågorrätten att utan om
handläggningen andra avtalsfrågor.av

Utredningens överväganden i övrigt redovisas i särskilda avsnitt.
Detta gäller frågor inköpssarnordning, avtalsstöd, myndigheternasom
processbehörighet, tvistelösning mellan myndigheter, föransvar
ingångna avtal, redovisning avtal och myndigheternas skaderegle-av
ring.

5.3 Allmänna synpunkter myndigheternaspå
befogenheter ingå avtalatt

Allmänna utgångspunkter

Inledningsvis bör anföras fördet närvarande inte finns någotatt
generellt giltigt regelverk statliga myndigheters ingå avtalrätt attom

innehåller ekonomiska förpliktelser för staten.som
En allmän utgångspunkt för arbetet med utforma regelverkatt om

statliga myndigheters ingå avtal, innehåller ekonomiskarätt att som
förpliktelser för myndigheterna inte någraär utgörstaten, att

rättssubjekt.självständiga juridiska enheter endast delarDe utgör
rättssubjektet I civilrättslig mening alltså myndig-ägerstaten.av

heterna inte några tillgångar eller något kapital. De endastegetegna
förvaltar tillgångarna och kapitalet Motsvarande gällerstaten. om
de förpliktelser myndigheterna åtar sig. En konsekvens detsom av
sagda blir myndigheterna endast företrädare för kanatt statensom
förfoga sina tillgångar sitt kapital. sådantoch Ett för-över

Universiteten i Uppsala självständigaoch Lund torde betraktas rättssubjekt närsom
det gäller visst fastighetsinnehav jfr NJA 1943 98 och Gullnäs m.fl. Rätte-s.
gångsbalken 11:29under NJA 1935 515.samt s.
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fogande måste då ske inom för de uppdrag myndigheternaramen som
fått företrädarna för rättssubj ektet riksdagen och regeringen.staten,av

gäller naturligtvis sådana förfoganden skerDetsamma även som
myndigheterna ingår avtal med ekonomiska förpliktelser förattgenom

staten.
ytterligare konsekvens myndigheterna inte någraEn utgörattav

självständiga rättssubjekt endast företrädare för deärutan staten att
kan ingå bindande avtal med varandra; avtal förutsätterinte ett att

överenskommel-det sluts två självständiga rättssubjekt. Departerav
alltsåmellan statliga myndigheter i direktivennämns är enser som

lagstiftningen.särskild från avtalet skild rättsñgur inte regleras isom
måste förutsättas berörs sådandock allaDet överens-att som av en

rättssubjektetkommelse utgår ifrån den internt inom statenatt --
skall binda de myndigheter träffat överenskommelsen på sammasom

avtal i civilrättslig mening. Vad anförsdetsätt ettsom vore somom
direktiven avsnitt 3.6 lösning tvister mellan myndigheteri omom av

också påsådana överenskommelser byggertillämpningen attav
träffatbinder de myndigheter dem;överenskommelser i praktiken som

föreskrifter lösning tvisterna inte behövas. Detskulleannars om av
befogenheterinom för myndigheternaskan dock ligga attramen
överenskommel-ändra eller upphäva tidigarekomma överens attom

tvist mellanVidare torde det så regeringen, vidattvara enser.
skall tillämpasmyndigheterna, kan bestämma hur överenskommelseen

den inte skall tillämpas. Vadeller sagtsattrent som nu omav
under förutsättningregeringens befogenheter gäller naturligtvis bara

exempelvistillämpliga riksdagsbeslut,det inte följer något annatatt av
vid budgetregleringen.

myndigheter lederöverenskommelser mellanVad här sagts omsom
rättegångsedvanliga tvistelösningsmekanismerna,också till deatt

lagen 1929:145rättegångsbalken och förfarande enligtenligt om
någon tviststår förfogande det uppkommerskiljemän, inte till omom

de myndighetertillämpningen överenskommelse mellan somav en
träffat överenskommelsen.

Regeringsformen riksdagsbeslutoch vissa

sådana avtal,myndigheters ingåRegelverk statliga rätt att somom
måste i första handförpliktelser förinnehåller ekonomiska staten,.

föreskrifter i regeringsformen.på antal grundläggandebygga ett
detta sammanhangEnligt de föreskrifter i regeringsformen i ärsom

framförgrundläggande betydelse gäller alltav
användas kap.hur medel skall 1riksdagen bestämmer statensatt-

§,4
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medel inte får användas på riksdagen harsätt änatt statens annat-
bestämt 9 kap. 2 § första stycket,

riksdagens beslut användning medel i regel skeratt statensom av-
budgetreglering och riksdagen därvid anvisar anslagattgenom

för angivna ändamål för budgetåri regel i 9 kap. 2-5ett taget
§§,

riksdagen kan fastställa grunder för förvaltningenatt statensav-
egendom och för förfogandet 9 kap. 9den §,över

regeringen inte riksdagens bemyndigande får lånatt utan ta upp-
eller i övrigt ikläda ekonomiska förpliktelser 9 kap. 10 §,staten

medel och dess övriga tillgångar med vissa undan-att statens- -
står till regeringens disposition 9 kap. 8 §.tag -

regeringsfonnen finns uttrycklig föreskriftI det ingen som ger en
statlig myndighet i avtal ikläda ekonomiska förpliktelserrätt att staten
eller förfoga statliga medel. finns det inte heller någonDäröveratt
uttrycklig föreskrift enligt vilken kan statligregeringen uppdra åt en
myndighet ikläda ekonomiska förpliktelser inom föratt staten ramen
de ha givit regeringen.bemyndiganden riksdagen kansom

I motiven till regeringsfonnen förutsätts däremot regeringen iatt
betydande utsträckning författningar och andra direktivgenom
överlåter på underordnade myndigheter utbetala medel och i övrigtatt
disponera statliga tillgångar. Regeringen kan i sådana direktiv meddela
ytterligare dispositionsföreskrifter, förutsatt de inte strider vadatt mot
riksdagen beslutat prop. 1973:90 346. Vidare förutsätts detatt avs.
praktiska skäl måste möjligt för myndigheter under regeringen attvara
åta regering-ekonomiska förpliktelser med stöd direktiv frånstaten av

riksdagsbemyndigande tillI motiven förutsätts vidare att etten.
ekonomiska förpliktelser kan lämnasregeringen ikläda iatt staten

Förbindelserenkla former i samband med budgetregleringen. som -
följande budgetår nödvändiga förför längre tidäven än närmast är-

torde regelmässigt kunnamyndighets löpande verksamheten anses
medgivna till myndighetenriksdagens beslut anslag sammagenom om
proposition motiven till regeringsfonnen det med350. I betonas atts.

effektiviteten förvaltningen betydelsefullttanke inom är att
får frihet ingå ekonomiskaregeringen och myndigheterna tillräcklig att

förpliktelser 225.s.
måsteNya föreskrifter statliga myndigheters ingå avtalrätt attom

statligaockså förenliga med vissa riksdagsbeslut berörsomvara
myndigheters disponera medel.rätt att

begränsning till visst eller vissaDessa riksdagsbeslut gäller ettutan
budgetår sådana frågor innebörden i deoch exempelvisavser som

anläggningstillgångaranslagstyper används, lån för investeringar isom
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för förvaltningsändamâl, försäljning tillhörig fast egendomstatenav
och statliga myndigheters lokalförsörjning, statliga myndigheters
betalningar och medelsförvaltning föreskrifter kreditutrymme.samt om
Riksdagsbesluten har inte tagits in i lag. De återges för närvarande
bara i regeringsförfattningar.

Innebörden i regeringsformen och i nämnda riksdagsbeslut detgör
myndighetersnödvändigt statligagöra iklädarättatt att staten

ekonomiska förpliktelser beroende vad riksdagen beslutatav som om
anslag till myndigheterna och ändarnålen med anslagen Ettom m.m.
beslut anslag till myndighet måste därvid, inte annatom en om anges,

det eller de ändamål myndigheten enligt gällandeanses avse som
föreskrifter skall fullfölja.

Myndigheternas verksamhet grund för ingå avtalrätt attsom

Ett grundläggande kriterium för myndigheternas ingåannat rätt att
avtal måste myndigheternas uppgifter och uppdrag ellervara m.m.
med andra ord den verksamhet de skall fullgöra. Föreskriftersom som

myndighets uppgifter finns i lagar och förordningaranger en m.m.
också i regleringsbrev eller i andra särskilda beslut regeringen.men av

Begreppet uppdrag används ofta i regleringsbreven. I regleringsbreven
finns också ofta beslut reglerar vilka kvalitetsmålnärmaresom som
myndigheterna skall uppnå. Sådana och andra beslut myndig-om
heternas verksamhet finns under rubriker målen försom avser
myndigheternas verksamhet.

Det de här angivna föreskrifterär och besluttyperna av som anger
den inom vilken myndighet skall verka. Det då också klartärram en

det inom denna ochär endast inom den det bör kunna bliatt ram som
aktuellt för myndigheten ingå avtal med ekonomiska förpliktelseratt
för staten.

Vad här anförts leder till det behövs två grund-att typersom av
läggande föreskrifter. Båda har till syfte främst få myndig-typer att

i sinheterna avtalsverksamhet iaktta vad riksdagen beslutatatt som
dels i lagar med stöd föreskrifterna normgivningsmakten iav om

kap.8 RF dels i budgetregleringen enligt föreskrifterna i 9 kap. om,
ñnansmakten. Riksdagens beslut under budgetregleringen binder
endast regeringen. Det ankommer på regeringen med stödatt av
riksdagens beslut föreskriva vad myndigheterna skall iaktta. Detta sker

regleringsbrev och andra beslut.genom
Ett syfte med nänmda grundläggande föreskrifter börannat attvara

regeringens direktiv iakttas. Samtidigt bör de före-trygga att nya
skrifterna utformas så de inte begränsar den ökade frihet göraatt att
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finansiella avvägningar tillkommer myndigheterna sesom numera
punkt 3.3 i direktiven.

Enligt anfördadet bör den grundläggande föreskriftertypenena av
myndigheternas ingå knytaavtal till vad gällerrätt attom an som om

uppgiftermyndigheternas för vad gällerInomm.m. somramen om en
myndighets uppgifter bör myndigheterna ha ingå avtal.rätt attm.m.

föreskrift myndigheternas ingå avtal beroendeEn gör rätt attsom
myndigheternas uppgifter blir inte otvetydig så längetyvärrav m.m.

myndigheternas uppgifter i förordningarna instruktio-medsom m.m.
för myndigheterna med så allmänt hållna formuleringar somner anges

föreskrifterna uppgiftersker. Därtill kommer myndighetsattnu om en
ofta inte samlade i förordningen med instruktion förärm.m.

fall någon förordningmyndigheten. I vissa finns överhuvudtaget inte
med instruktion för myndigheten. Föreskrifter myndighetersom
verksamhet finns regelmässigt i regleringsbreven ofta under varierande

exempelvis Uppgifter, Uppdrag, Mål för verksamheten ellerrubriker,
finns ofta föreskrifter i och andra för-liknande. Därutöver lagar

fattningar. på regler gäller kan alltsåDen vill reda vilkatasom som
författningar beslut.behöva sig omfattande studium ochägna ett av

verksamhetsområdeföreskrifter och beslut myndighetsDe om en
förordningen med instruktion för myndighetenfinns vid sidansom om

myndighetens verksamhetsområde sådant detta ikan vidga angetts
instruktionen. det kan också begränsa eller precisera verksam-Men
hetsområdet. exempel på vidgning kanSom nämnasett atten

för ålagts för bl.a.Statskontoret i regleringsbrevet 199394 att svara
dataomrâdet. exempel precise-inköpssamordning inom Som ett en

regleringsbrev där Statskontoretring kan här hänvisas till samma
tillhandahålla stöd inom vissa särskiltåläggs i första handatt

områden.angivna
i andraVidare kan exempel på preciseringar görsett somsom

härför myndigheterförfattningar förordningar med instruktionerän
naturvärdenuppgifter beträffandelänsstyrelsernasnämnas att

naturvårdsförordningennaturvårdslagen ochpreciseras i 1964:822
länsstyrelse träffarblir aktuellt bl.a.1976:484. Detta när en

naturvårdsförordningen.uppgörelser med stöd 29 §av
föreskrift myndigheternasVid angivna förhållanden kan rättomen

uppgifter inteingå avtal knyter till myndigheternasatt m.m.som an
tydligt regelverk.uppställda kravet påuppfylla det i direktiven ett

svårtockså andra skäl, kanDet bör det,sägas även attatt varaav
får inom förför vad myndigheternaexakt göragränserna ramenange

vilken omfattningExempelvis det ingenstans isin verksamhet. anges
för ochfår eller bör reklam sin verksamhetstatliga myndigheter göra

myndigheternasfinns heller någon allmän regeldärmed inte rättom
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betala i syfte reklam eller i någotatt ut göraattsponsorpengar annat
Ännusyfte. mindre finns någon allmän regel statliga myndig-närom
fårheter eller liknande ersättning.ta emot sponsorpengar

finnsDet inte heller någon klar reglering myndigheternas rättom
överlämna andra förvaltningsuppgifter myndighetsutövning tillatt än

enskilda av kap.ll 6 § framgårRF nämligen bara sådanaatt
uppgifter kan överlämnas det inte vilket fårmen anges organ som
besluta härom. Regeringen har inte heller meddelat några bestämmel-

härom jfr vad konkurrensutsättning i avsnitt 2.7. l.sagtsser som om
dennaMot bakgrund råder det ovisshet i vilken utsträckning myndig-

heterna har upphandla sådanarätt tjänster innefattar utförandeatt som
förvaltningsuppgifter. Såsom anförts i avsnitt 5.2 kan det inteav anses

uppgift för utredningen föreslå generell reglering härattvara en en av
angivet slag.

Inte heller finns det någon uttrycklig reglering fråganav om en
statlig myndighet får använda statliga medel för bilda stiftelseatt en
eller aktiebolag skall fullgöra funktioner fallerett som senare som
inom för myndighetens verksamhet. Det finns nämligen ingetramen
uttalande härom i riksdagens beslut anslagstyper. heller finnsInteom
det någon uttrycklig föreskrift i någon regeringen meddeladnumera av
författning. Fram till den 1 juli 1993 fanns föreskrift i 9 kap. 3 §en
dåvarande högskoleförordningen {1977:263] enligt vilket det krävdes
regeringens medgivande för bildande stiftelse m.m. Enav en annan
sak regeringen iår 1992932100 bil. 1 92 uttaladeatt attprop. s.
bolag under myndigheter inte bör förekomma och statlig verksam-att

intehet heller bör bedrivas i stiftelsefonn inte särskilda skälom
föreligger. Riksdagen hade inte något erinra vad regeringenatt mot
sålunda uttalade bet. 199293:FiUlO och bet. 199293:FiU2O s.
rskr. 1992932189. I propositionen Forskning för kunskap ochom
framsteg 199293:prop. 170 198 däremot uttalade regeringen atts.
universitet och högskolor skall förbolag forskningäga rätt ägaatt

det krävs regeringens medgivande i varje enskilt fall. Dettaattmen
regeringsuttalande, inte formellt underställdes riksdagen försom
godkännande, refererades emellertid utbildningsutskottet bet.av
199293:UbU 15 på sådant24 därav framgårinte detsättett att atts.
skulle krävas medgivande regeringen i varje enskilt fall. Enligtett av
betänkandet skulle alltså universitet och högskolor ha obetingad rätten

ha bolag för forskning.att
Under här angivna förhållanden det förinte lätt myndigheternaär

fårde bilda bolag stiftelseroch inom föravgöra sinatt om ramen
verksamhet.

föreskriftEn myndigheternas ingå avtal beroendegör rätt attsom
myndigheternas uppgifter alltså inte någon helt klarav m.m. anger
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sådan regel kanavtal. Föringåför myndigheternas rättgräns att en
tydligareinte finns någotför närvarandedetdock anföras annatatt

skyldigheter knytauppgifter ochmyndigheternaskriterium attän an
ingå avtal.befogenheterprecisera myndigheternasvilltill, attnär man

föreslåutredningenuppgift försjälvfallet inteDet attär meren
myndigheternasföreskrifternaformuleringarklargörande omav

preciserakunna tydligareförskyldigheter barauppgifter och att
utgår alltsåUtredningeningå avtal.befogenhetermyndigheternas att

föreskrivettillfälle faktisktvid varjefrån vad äri sitt arbete omsom
uppgiftermyndigheternas m.m.

föreskrifternagrundläggandealltså deanförda börEnligt det en av
vad gällertillingå avtal knytamyndigheternas rätt att omsomanom

lätt i ordemellertid inte heltuppgifter Detmyndigheternas är attm.m.
myndighetföreskrift. möjlighetEn sägautforma sådan är attatt enen

sinafullgöraskall kunnaför denbehövsträffa alla avtalfår attsom
myndighetensdockuppdrag. Härigenomuppgifter och snävar man

nöd-detbara äraldrig kanden änbehörighet så göraatt sommer
förmöjligtalltså intedet blirbetyg;godkäntvändigt för ett

överbetyg. Ettmeduppgifterfullgöra sinamyndigheten att
berättigatinteformuleringsådanskulle meduniversitet t.ex. varaen

donationsprofessur.att emotta en
stället tala avtalieffekten börden angivnaundvikaFör omatt man

myndighetensföreskrivsvadfullgörasyftar till att omsomsom
särskildaoch andraregleringsbrevförordningar,i lagar,verksamhet

regeringen.beslut av
ingå de avtalbör fåmyndighetharföregåendedetI attangetts en

uppgifter Härutövermyndighetensfullgörandetillsyftar m.m.avsom
avtalingå debehörigmyndighetnaturligtvis varjebör att somvara

skyldigheterandradekunna fullgöramyndigheten skallförkrävs att
verksamhet enligtmyndighetensiiakttaåliggerdet attstatensom

avtalåsyftas sådanaföreskrifter. Härlagar ochgällandeallmänt som
skyldighetersådanafullgöraingå för kunnabehöver att somstaten
verksamhet,i sinskall iakttarättssubjekt,andraliksom t.ex.staten,

förskyddplats ochallmänordningtrafik,föreskrifterenligt omom
regleralltså inteåsyftasde regler äroch miljö;hälsa, somnatur som
myndighetVidare börmyndighet.individuellendastsikte entar en

skall kunnamyndighetenförkan behövasavtalfå ingå de attsom
exempelvisdetavtal;enligtskyldigheterfullgöra annatettstatens om
skyldigarbetsgivareföreskrivs ärkollektivavtal atti att statenett som
finnasocksåmåste detnaturaförrnåner,personal vissasin enge

deupphandlingingå avtalmyndighetenförmöjlighet att varoravom
avses.m.m. som
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Myndigheternas ekonomiska ramar

denI andra sådana grundläggande föreskriftertypen myndig-av om
heters ingårätt avtal, behövs enligtatt vad anförts i detsom som
föregående, bör myndigheterna åläggas i sin verksamhet med avtalatt
hålla sig inom för de statliga medel tillgängliga förärramen som
myndigheterna för de ändamål avtalen Detta åläggande börsom avser.
gälla alla statliga medel, alltså inte baratyper anslagsmedelav utan

sådana inkomsteräven avgifter, myndigheterna får förfogaav som
och lånemedel. Somöver, huvudregel måste gälla angivna medelatt

skall tillgängliga under det löpande budgetåret. Det behövsvara
emellertid också föreskrifter närmare i vilka fallsom anger en
myndighet får ingå sådana förbindelser för längre tidäven än närmast
följande budgetår, enligt motiven till regeringsformen kan kommasom

fråga.i Som utredningen kommer utveckla i det följandenärmareatt
avsnitt 5.4 måste de statliga myndigheterna ha tämligen vidsträckten

ingå sådana förbindelserrätt den statligaatt verksamheten skallom
kunna fungera. Föreskrifter sådan kommer alltså irätt attom en
väsentliga avseenden komplettera regeringsformens föreskrifter om
budgetreglering för tid budgetår.än ettannan

Övrigt

De grundläggande föreskrifter myndigheters ingå avtal,rätt attom
utredningen föreslagit i det föregående och kommersom attsom

preciseras i följande avsnitt, har sådan innebörd de förutsätteratten
riksdagens godkännande.

Redan i detta avsnitt vill utredningen peka på några andra grund-
läggande frågor.

Som anfördes i avsnitt 5.2 det inte rimligtär försöka utformaatt ett
regelsystem endast bygger på vissa avtal tillåtnaatt ärtypersom av

inte tillåtna. Vid utformningen föreskrifter måste iresp. av nya man
mycket kunna knyta till avtalens reella innehåll. Oman man
exempelvis vill begränsa myndigheternas medverka vidrätt att
bolagsbildningar bör skriva begränsningar skallattm.m. man samma
gälla för andra kapitalinsatser motsvarande eller något liknande.typav

Den ingårätt avtal myndigheterna föreslås få,att enligt vadsom
anförs i det föregående och det följande, bör gällasom oavsett om

avtalen ingås med svenskt eller utländskt rättssubjekt. Det börett
också genomgående kunna gälla de internationella överenskommelser

förvaltningsmyndigheterna kan ingå med stöd bemyndigandensom av
enligt 10 kap. 3 § RF.
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också gällaavtal börmyndigheternasföreslagitsVad här omsom
myndig-överenskommelse medingårmyndighetnär annanenenen

het.
frågorbehandlaavsnitt 5.11iUtredningen kommer att ett senare

föreskrifterdepubliceraochbör utformahurberör ommansom
behövs.avtalmyndighetersstatliga som

riktasskadeståndsanspråkaktualiserasAvtalsfrågor, somavsom
avtalsförhållande, kommernågotgrundasoch intestatenmot som

i avsnitt 12.behandlautredningen att

myndigheternasYtterligare synpunkter5.4

avtalingåbefogenheter att

Inledning

regerings-det i5.3 finnsi avsnittredovisningenframgårSom av
myndigheterstatliga rättföreskriftuttrycklig attingenformen gersom

hellerfinns det inteförpliktelser. Därekonomiskaiklädai avtal staten
uppdrakanregeringenenligt vilkenföreskriftuttrycklignågon en

inomförpliktelserekonomiskaiklädamyndighetstatlig statenatt
regeringen.givithakanriksdagenbemyndigandenför de somramen

praktiskadetemellertidförutsättsregeringsformen attmotiven tillI av
åtaregeringenundermyndigheter statenmöjligt för attskäl måste vara

regeringen.fråndirektivstödmedförpliktelserekonomiska av
före-gällandegenerelltnågrameddelathittills inteharRegeringen

praktikenhänseende. Ii dettamyndigheternasskrifter rätt ansesom
verksamhet, haviss rättskötamyndighet,varje ärdock satt att ensom

tillgängligaförverksamhetsområde och inomsittinom ramenatt
skall kunnaverksamhetenförbehövsavtalingå demedel attsom
slitandemedverka tillfåsjälvMyndigheten ävenfullgöras. avavses

förlikning,ändringsavtal ellertilläggsavtal,avtalstvister omgenom
befogenheterMyndigheternasföreskrivet.särskilt attinte ärannat

till1987:5förordningsmotivi regeringensberörsträffa avtal
i sakensliggerdet100. Där natur1987: l sägsverksförordningen att

träffabehörigallmänhetiingår avtal är attmyndighetvarjeatt som
avtalet.grundpåförpliktelserochrättigheterförlikning avstatensom

för demyndighet inomvidareförordningsmotiven sägsI att ramenen
regelmässigt ocksåmyndigheten,förförfogandetillståranslag, som

skyldighetfrågoripåbesluta vägnarbehörigfår statensatt omanses
avtalsförhållandet.skadestånd ibetalaför staten att
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I direktiven har utredningen ålagts föreslå eller eventuelltatt ett
flera regelverk statliga myndigheters iklädarätt ekono-om att staten
miska förpliktelser.

Enligt vad anförts i avsnitt 5.3 föreslår utredningen vissasom
grundläggande föreskrifter denna Dessarätt. två slag.är Detom av

dessa grundläggandeär föreskrifter för myndig-som anger ramen
heternas befogenheter ingå avtal.att

Enligt den grundläggande föreskriftertypen bör myndig-ena av en
hahet ingårätt avtal syftar till fullgöraatt vad föreskrivsattsom som
myndighetens verksamhet i lagar, förordningar, regleringsbrevom

eller andra särskilda beslut regeringen. Till före-typav samma av
skrifter bör också höra regel varje myndighet behörigatt ären om att
ingå de avtal krävs för myndigheten skall kunna fullgöraatt desom
andra skyldigheter det åligger iaktta vid fullgörandestaten attsom av
myndighetens verksamhet enligt allmänt gällande lagar och före-
skrifter. Vidare bör myndighet få ingå de avtal kan behövasen som
för myndigheten skall kunna fullgöraatt skyldigheter enligtstatens ett

avtal, exempelvis kollektivavtal.annat ett
I den andra grundläggande föreskriftertypen behövs förav attsom

myndigheternas befogenheter ingå avtal bör, anförts iange att som
avsnitt 5.3, ingå föreskrifter ålägger myndigheterna hålla sigattsom
inom för de statliga medel tillgängliga förär myndig-ramen som
heterna.

Utredningen kommer i detta avsnitt beröra innebördenatt närmare
i de två grundläggande föreskriftertyper utredningen harav som
föreslagit.

Ekonomiska utfästelser

Utredningen först frågan vad skalltar utgöraupp om som anses en
ekonomisk utfästelse. Som ekonomiska utfästelser torde iman
allmänhet betrakta alla åtaganden fullgöra prestationatt en av
ekonomiskt värde. Hit hör först och främst åtagandeett att utge en
penningsumma, köpeskilling för förvärvadt.ex. egendom. Hiten en
hör också åtagande fullgöraett prestation ekonomisktatt en annan av
värde, leverera eller fullgörat.ex. tjänstatt och dettaatten vara en

det skall utgå någon ersättning föroavsett varantjänsten eller inte.om
I och för sig skulle kunna vid reglera endast sådanastanna attman

avtal innehåller ekonomiska förpliktelser för i den meningsom staten
Men detta skulle enligt utredningensangetts. mening inte isom nyss

tillräcklig omfattning skyddet för ekonomiska intressen.trygga statens
kanDet nämligen finnas sådana avtal, inte innehåller ekono-som en

misk förpliktelse för det slag i det föregåendestaten angettsav som
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tillledade kandärförreglerasbehövaändock kan attmen som
slag,förekonomiska annatbetydande statenmycket avengagemang

sådantavtal. Ettföljdekonomisk ettnärmast typ avavsom en
ochsidafrånavtalsbrottutlösaskan statensett avseavengagemang

erhållitegendomåterbäraskyldighet statenellerskadestånd att som
exempel emottaär attersättning. Ett statenatt enannat genomutan

förvaltning ochförkostnader,på sigdragåva kan t.ex.stora
andrafullgörandeförelleregendomendenunderhåll avmottagnaav

egendomen.till innehavetkan knytasskyldigheter avsom
förskyddtillangelägetbördet attUtredningen att varaanser

nämndaden härreglera senastekonomiska intressen ävenstatens
styckeföregåendeframgåravtal kanSådanaavtal. avsomtypen av

förekonomiska trots attbetydande statentillleda engagemang
regleringenangivnaDenavtalstexten.framgårinteengagemanget av

författnings-iförpliktelseekonomiskbegreppetkan ske attgenom
omfattas.fallangivnahärsådefinieras ävenuttryckligen atttexten

ingå avtalgrund förverksamhet rätt attMyndigheternas som

föreskrifternagrundläggandenämndaförutdeEnligt omaven
ingåhamyndighet rättavtal skall attingåmyndigheters rätt att en

myndighetensföreskrivsvadfullgöratillsyftaravtal att omsomsom
beslutandraellerregleringsbrevförordningar,i lagar,verksamhet av

bör detföreskriftenutformningsådanMedregeringen. varaaven
led iingåravtaletendast ettträffasfåravtalklart somatt ett om

sådaniInnebördenuppgiftermyndighetensfullgörandet enm.m.av
utfästaavtalfår imyndigheternabl.a.föreskrift blir sponsorpengar,att

tillför-avtaletenligtmyndighetendåde fallbara itill idrotten,t.ex.
kunnaförbehöverfaktisktden attmotprestationnågonsäkras som
sådanenligtdettilläggasbörDetuppgifter attsinafullgöra enm.m.

självmyndighetförtillåtet taattsig kanoch förföreskrift i envara
verksamhets-sittinomförrättssubjektprivatfrån attettemot pengar

dettafårmyndighet görafallvilkaItjänster.vissautföraområde en
och tjänste-1911992:avgiftsförordningeninärvarandeförregleras

Enligtregeringen.i beslut1992:192exportförordningen samt av
ändras. Ibeslut inteochförordningarbör dessaförslagutredningens

detiförslagutredningensenligtde,kommerhärmedkonsekvens
den rätthänseenden begränsaavseddai härll,avsnitt 5.följande att

föreslagnadenenligtföljaskullesigföri ochavtalingåatt som
föreskriften.grundläggande

myndigheters rätt emotstycke att taföregåendeiVad sägs omsom
tillgåvorfrågainte igällerrättssubjektprivatfrån omettpengar

tillämpligblikanföreskriftengrundläggandenämndaDenstaten. nyss
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gåvoavtal endast gåvoavtalet kan leda till sådana ekonomiskaett om
för enligt vad utredningen föreslagit i detstatenengagemang som som

föregående bör ekonomisk förpliktelse för Tillstaten.anses som en
sådana hörakan skadeståndsskyldighet ellerengagemang en en
âterbetalningsskyldighet på grund inte använtatt staten mottagnaav

på det i gåvoavtalet. Hit kan ocksåsätt höraangetts attpengar som
den egendom i gåvoavtal överförts till måste underhållasett statensom
på bekostnad.statens

I de nämnda fallen blir den grundläggande föreskriften att ettom
avtal skall knyta till fullgörandet myndighetens uppgifteran av m.m.
tillämplig också på gåvor. Detta innebär alltså myndighet fåratt taen

gåvor endast mottagandet syftar till fullgörande myndig-emot om av
hetens uppgifter I enlighet härmed torde det bli möjligt för ettm.m.
universiteten högskola till donationsprofessuratt ta emot pengar en

sådan tjänst främjar undervisning och forskning inom deom en
ämnesområden gäller för universitetethögskolan. Vid sidansom om
denna grundläggande föreskrift kommer enligt utredningens förslag de
nuvarande föreskrifterna i förordningen 19642484, omtryckt
1991:1171 mottagande för räkning gåvo- och dona-statensom av
tionsmedel alltjämt gälla.att

Vid tillämpning den grundläggande föreskriftertypav av om
myndigheternas befogenheter ingå avtal knyter till vadatt som an som

föreskrivet myndighetens uppgifter bör självfallet tillär om man
föreskrifter myndighetens uppgifter räkna vad iävenom som
verksförordningen särskilda uppgifter för myndighetschef ochsägs om
styrelse.

Det bör betonas myndighet inte alltid kommer få rättatt att atten
ingå alla de avtal i föroch sig kan inom för vadsom rymmas ramen

föreskrivet myndighetens verksamhet. Det kan nämligenärsom om
finnas särskilda föreskrifter och beslut begränsar myndighetenssom
handlingsfrihet i fråga vissa avtal. förekommerDet exempelvis attom
regeringen själv beslutat ingå avtal. förekommerDet ocksåett att
regeringen uppdragit någon myndighet detta ellergöraatt attannan

fördet viss avtal skall fordras godkännande regeringen ellertyp av av
någon myndighet. I dylika fall bör naturligtvis den särskildaav

föreskriften eller det särskilda beslutet gälla. Utredningen kommer att
diskutera här angivna frågor i avsnittnärmare 5.11.ett senare

Myndigheternas ekonomiska ramar

Utredningen övergår till behandla hur bör utformanärmareattnu man
andraden grundläggande föreskrifter myndigheternas rätttypen av om

ingå föreskrifteravtal, dvs. de bör ålägga myndigheternaatt attsom
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hålla sig inom för de statliga medel tillgängliga förärramen som
myndigheten.

Nämnda åläggande anförtsbör, redan i avsnitt 5.3, gälla allasom
statliga medel står till myndighets förfogande, alltsåtyper av som en

inte bara anslagsmedel sådana inkomster avgifter,ävenutan somav
myndigheten får förfoga lånemedel. grundläggandeDenöver, samt

måste fråga medelregeln därvid skall ärattvara vara om som
budgetåret.tillgängliga för myndigheten för det löpande Att det kan

följer 3behövas vissa undantag riksdagen med stöd 9 kap. §attav av
första besluta budgetreglering för budget-stycket RF kan om en annan
period riksdagen kan besluta anslag för tidoch änatt om en annan
budgetperioden 9 kap. 3 § andra stycket RF. Ett tredje fall är om
riksdagen i beslut anslag för visst budgetår medger detett attom
under detta budgetår får läggas beställningar skall betalas underut som

budgetår.senare
åläggerdet måste finnas grundläggande regelAtt som enen

försin avtalsverksamhet hålla sig inom demyndighet iatt ramen
följer dettillgängliga för myndigheten redanstatliga medel är avsom

budgetregle-förhållandet myndigheten enligt vad gälleratt som om
medel. myndighet iringen inte har tillgång till andra Att avtaletten

utgifter eller utgifter under budgetårbinder för änstörrestaten senare
i fall dendet löpande strider nämligen budgetregleringen, vartmot

ådra utgiftersedvanliga ettåriga budgetregleringen; det skulle staten
regerings-inte godkänt. redan vid tillkomstenriksdagen Mensom av

så strikt tillämpning budgetregleringenformen stod det klart att en av
riksdagenpraktiskt möjlig. motiven förutsattes nämligeninte I attvar

tidbemyndiganden ingå förbindelser för längrekunde änattge
budgetår. förbindelserföljande Dettanärmast som varangavs avse

myndighets löpande verksamhet. Dennödvändiga för närmareen
Senareinte 1973:90 350.innebörden i detta begrepp prop. s.angavs

avtalför myndigheter ingåhar riksdagen fattat beslut rätt att omom
avsnitt 2.5.5.för längre tid budgetår sesin lokalförsörjning än ett

får ingå sådana avtal förmyndigheter i allmänhetBesluten innebär att
myndigheterUniversitet högskolor vissa andrahögst år. och samtsex

får träffa sådana avtal för högstbedriver forskning och utbildningsom
medgefallen enligt riksdagens beslut regeringentio år. båda kanI

begränsning regeringensfinns inte någon uttryckliglängre tid. Det av
giltighetstid.medge längrerätt att

föreskrifterföreslå uttryckligaEnligt direktiven skall utredningen nu
förpliktelser.ikläda ekonomiska Nårmyndigheternas rätt statenattom

går inte undvikafullgöra detta uppdrag detutredningen skall att en
föreskrifter myndig-uttryckligadiskussion det behövs som gerom
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heterna ingå avtal förgäller längre tid det löpanderätt änatt som
budgetåret i andra fall i fråga lokalförsörjningen.även än om

Att det i och för sig konstitutionellt möjligt myndigheternaär att ge
sådan det gäller deras löpande verksamhet framgårrätt nären av
citerade uttalandetdet i motiven till regeringsforrnen. måste ocksåDet

kunna hållas för visst myndigheterna hittills stöd uttryckligaatt utan av
föreskrifter i betydande utsträckning faktiskt ingår avtal åläggersom

betalningsskyldighet under budgetår löpande.detänstaten senare
skulle del upphandlingen och tjänster heltAnnars storen av av varor

enkelt inte ha kunnat praktiskt genomföras.
I detta sammanhang bör först det från budgetsynpunktnämnas att
mindre intressant hur länge avtal gäller ekonomis-är än närett statens
förpliktelser enligt fullgöras; frånka avtalet skall vad väsentligtärsom

budgetsynpunkt nämligen den avtalsslutande myndigheten harär att
tillräckligt med den dag den skall fullgöra sin betalnings-pengar
skyldighet. Utredningen föreslår därför föreskrifter längredeatt om
avtal behövs utformas så däri myndighet, underatt attsom anges en
vissa förutsättningar, får åta betalningsskyldighet undersig änsenare

löpande budgetåret. Föreskrifterna alltså utformasdet bör inte som
regler avtalstidens längd.om

Av praktiska skäl det helt nödvändigt myndigheterna harär att en
författningsreglerad möjlighet ingå avtal, i vilka det stadgas be-att
talningsskyldighet för under det löpande budgetåret.ånstaten senare
Varje upphandling avseende leverans och betalning under ett senare
budgetår alltsåskulle bli omöjlig. Det skulle bli omöjligt attannars -

förskottsbetalning för upphandla sådanaräkningutan statens-
ocksåanläggningar det kräver flera år färdigställaattm.m. som men

upphandla forskningsprojekt kräver flera år utföra. Detatt ett attsom
skulle också bli omöjligt under delen budgetåratt ettsenare av
upphandla eller tjänst behövs i början nästavara aven en som
budgetår och detta betalningsskyldigheten föroavsett statenom avser

eller mindre belopp. Ett regelsystem leder till sådanastörreett som
skulle allvarligt försvåraresultat myndigheternas verksamhet. Det

skulle inte heller uppfylla de krav på ändamålsenlighet och effektivitet
ställts i direktiven. självfallet inteDet kan accepteras.som upp

framgårVad myndighets löpande verksamhet vadärsom en av som
föreskrivs myndigheternas uppgifter i lagar, förordningarom m.m.
och regleringsbrev. verksamhet skall fungera till-För dennaatt
fredsställande myndighet behöva ingå långsiktiga avtalkan t.ex.en om

stödfunktioner. detupphandling hjälpmedel och När gällerav en
myndighet driver affärsverksamhet denbör till löpande verksam-som

långsiktiga de och tjänsterheten räknas avtal köpäven om av varor
myndigheten behöver och långsiktiga avtal försäljningsom om av
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produkter eller överlåtelse tjänster. fastighetsförvaltandeFörav en
myndighet kan det gälla arrende- eller uthyrningsavtal. Dent.ex.
överlåtelse och tjänster i 4 § avgiftsförordningenav varor som avses
1992: 191 bör däremot inte räknas till den löpande verksamheten. För
den myndighet, köper tjänster den säljande myndighetensom som
överlåter med stöd nämnda paragraf, torde däremot köpet ofta ingåav
i dess löpande verksamhet.

På anförda skäl föreslår utredningen det skall finnas förrättatt en
myndighet ingå avtal i vilka föreskrivsdet betalningsskyldighetatten

för under det löpande budgetåret detta behövs förän närstaten senare
myndighetens löpande verksamhet skall fungera tillfredsställande.att

Betalningsskyldigheten får naturligtvis inte läggas änsenare som
faktiskt behövs för verksamheten skall fungera tillfredsställande.att
Liksom det gäller lokalförsörjningen bör denna begränsas inär rätt
tiden. Vid särskilt långa tider bör det krävas regeringens medgivande.
Det kan lämpligt härvid införa regler beträffandeattvara samma som
lokalförsörjningen. Detta betyder det bör krävas regeringensatt
medgivande myndighet vill ingå avtal i vilketett statensom en
betalningsskyldighet sträcks år.över änut mer sex

Vad sålunda föreslås kan lätt leda till riksdag och regeringattsom
förlorar tillbörlig kontroll långsiktiga ekonomiska bindningaröver

till år. denna bakgrund har utredningenupp Mot övervägt attsex
föreslå regel första stycket lokalförsörjningsför-9 §motsvararen som

frågaordningen 1993:528, enligt vilken myndighet ien om
lokalförsörjningsavtal ekonomisk betydelse och med löptidav en
längre år skall samråda med lokalförsörjningsverk innanStatensän tre

skulle beträffande andra statligaavtal tecknas. En motsvarande regel
utgifteravtal kräva samråd betalningsskyldighet och sträckerett om

år. Utredningens tanke försig RRVöver än atttre var sommer -
uppgifter beträffande inköpssamordningennärvarande har viktiga -

vid samråd utredning-skulle samrådsmyndighet. RRV har medutgöra
därvidbestämt sig regel här angiven innebörd ochmotsatt aven en

oförenligåberopat framförallt sådan uppgift för RRV skulleatt varaen
uppgifter revisionsmyndighet. Enligt verkets meningmed dess som

tillgodoses myndig-skulle den kontroll behövs kunna attsom genom
i med revisionen förete alla långsiktigaheterna ålades sambandatt

anfört böra beaktas.avtal för RRV. Utredningen finner vad RRV
revision statligamåste angeläget RRV vid sinDet att avanses

följer föreslagna regelnmyndigheter tillämpningen den här sånoga av
förlorar kontrollen deinte regeringen och riksdagen överatt ytterst

för räkning.långsiktiga resursbindningar görs statenssom
föreslår uttrycklig dennaUtredningen inte någon bestämmelse om

förskyldighet för RRV. Bakgrunden härtill det närvarande inteär att
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förordningfinns någon innebörden i RRV:s revisionsverksarnhet.om
Utredningen förutsätter på denna punkt utredningens förslagatt om-
godtas regeringen bringar detta till kännedom på lämpligtRRV:s-
sätt.

Vad här har föreslagits för myndigheterna ingå avtalrätt attsom om
med betalningsskyldighet för efter utgången det löpandestaten av

omfatt-budgetåret torde komma behöva tillämpas i betydandeatt en
fungera tillfredsstäl-ning den statliga verksamheten skall kunnaom

lande.
här redovisade förslagen innebär det under vissa villkorDe äratt

för myndigheterna ingå i vilka åtar sigtillåtet avtal statenatt en
betalningsskyldighet skall fullgöras efter utgången det löpandesom av

föreskrifterbudgetåret. återstår ställning till motsvarandeDet att ta om
fall då avtal åtagit sig efter utgångenockså behövs i de i ett attstaten

ekonomisktdet löpande budgetåret fullgöra prestationen annan avav
sådanleverans eller utförande tjänst. Envärde, t.ex. av en vara av en
sådanföreskrift behövs bara för de fall då myndigheten genom en

utgifter under kommandeutfästelse faktiskt drar på sig vissa ett
budgetåret betaltbudgetår. myndigheten redan under det löpandeHar

för anskaffa och förvara fram tillalla sina kostnader att varan
ileveranstillfållet de kostnader för bl.a.ävensom transport varanav

med vad myndigheten åtagit sig i avtalet, finns alltså inteenlighet som
föreskrift avtalet tillåtet. de fallbehov någon sådan för Förgöraattav

aktualiserasdå myndighet däremot inte betalt nämnda kostnaderen
föreskrifter, eftersom då avtaletbehovet särskilda staten omgenomav

löpande faktiskt på sigunder budgetår detleverans än tarett senare
efter utgången detvissa utgifter kommer verkställasatt avsom

finns fall då det behövslöpande budgetåret. måste detDet antas att
verksam-slag för myndighets löpandelångsiktiga avtal detta attav en

bakgrund finnerfungera tillfredsställande. dennaskall Mothet
ingå dennautredningen myndigheterna bör ha rätt att typatt samma

betalningsskyldighet. Vadavtal avtal i vilka åtagit sigstaten ensomav
granskning bör gällai det föregående föreslagits RRV:s ävensom om

avtalstypden närrmts.som nu
motsvarandeutformanaturliga skäl det inte möjligtAv är att

enligtekonomiska följderföreskrifter för de avtal med sådana som
förpliktelser.föregående också skall innefatta ekonomiskadet anses

budgetregle-beslutarriksdagen med stöd 9 kap. 3 § RFNär omav
förbudgetår eller anslagring för budgetperiod än ett enomen annan

i det föregående föreslagitstid budgetperioden bör vadän somannan
och undantag från dennabindningen till det löpande budgetåret omom

budgetperiodenbindning självfallet i stället gälla den beslutade resp.
fall dåbör gälla i detid för vilken anslaget anvisats. Motsvarandeden
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riksdagen i beslut anslag uttryckligen medgivit myndighetett attom en
får förstlägga beställningar skall betalas underut som senare
budgetår. dessa fall fordras föreskrifter,I särskilda avviker frånsom
de generella föreskrifter utredningen föreslagit i det föregående.som

bör kunna meddelas i exempelvis regleringsbrev.De
befogenheterDe myndigheterna enligt det föregående föreslåssom

enligt de två redovisade grundläggande föreskrifter börtyperna av
gälla inte bara ingående avtal upprättande ändringsav-ävenutanav av

förlikningsavtal befogenheternatal och I den delen börm.m. vara
desamma för närvarande gälla enligt regeringens för-som anses

verksförordningen.ordningsmotiv 198715 till
Vad i detta avsnitt föreslagits myndigheternas avtal böromsom

också gälla för överenskommelser mellan myndigheter.
införa föreskrifter långsiktiga avtal utredningenFör deatt om som

föreslår godkännande. riksdagenkrävs naturligtvis riksdagens Om
godkänner vad här föreslagits långsiktiga avtal måstesom om
riksdagen, anslag beslutas för budgetår det löpande,när än tasenare
hänsyn de åtaganden myndigheterna gjort i sådana avtal. Förtill som

kunna ske måste myndigheterna i sina anslagsfram-så skallatt
långsiktiga Efterställningar redovisa de utfästelser de gjort i avtal.

praxis interiksdagens godkännande, enligt gällande konstitutionellsom
form, fatta beslut och utfärda dekräver lagens kan regeringen

föreskrifter behövs.som
föregående har föreslagits myndigheternasVad i detsom om

affärsverken eftersom dessasekonomiska bör inte gällaramar
verksamhet finansieras på sätt.annat

Myndigheternas ekonomiska5.5 ansvar

skall utredningen lägga fram förslag till regelverkEnligt direktiven om
sådanahandlingsutrymme det gäller ingåendemyndigheternas när av

för Regelverkenavtal innehåller ekonomiska förpliktelser staten.som
kostnadseffektiva för helhet.skall ändamålsenliga och staten somvara

förslag tilli föregående avsnitt redovisat grund-Utredningen har
handlingsutrymme det gällerläggande regler myndigheternas närom

förpliktelser föringå sådana avtal innehåller ekonomiskarätt att som
förslag framför allt inom vilken sakligDessa berörstaten. ram

vilkentill myndighetens uppgifter och inomanknytningen m.m.
för infria definansiell på tillgång till statliga medelkravet attram

ingå avtal.bör hagjorda utfästelserna myndigheterna rätt attsom
för helhet kanDirektivens krav kostnadseffektivitet staten som

nämnda förslagen tilluppfyllas enbart de förutemellertid inte genom
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grundläggande regler. Dessa måste kompletteras med uttryckliga
regler det till skyldighet för myndigheternagör i sinattsom en
verksamhet med avtal iaktta god hushållning med statliga medel.en

För uppfylla krav på god hushållning med statliga medelatt ett
måste myndigheterna till de avtal de ingår också harattse som en
sådan kvalitet behövs för ekonomiska intressenatt trygga statenssom

vid mening.i Tillämpat på exempelvis upphandling bör alltså en
myndighet skyldig verka för de för bästa villkorenatt att statenvara
uppnås. Detta behöver inte i första hand betyda myndigheternaatt
skall eftersträva kortsiktiga ekonomiska fördelar. Siktet bör snarare

inställt på kunna upphandla förprodukt det ändamålrättattvara som
upphandlingen gäller till rimligt pris, vid tidpunkt ochrättett av

goda leverantörer. kräverDetta bl.a. myndigheternaatt noga
planerar sin upphandling. I sådan planering bör ingå bl.a. under-en
sökningar vilka behov kvalitativt och kvantitativt har,av man- -
för hur lång tid dessa behov kan föreliggaberäknas och hur de kan
tillfredsställas på ekonomiskt godtagbart sätt.ett

För myndigheterna skall uppfyllakunna kravet på godatt anses
hushållning med statliga medel bör de också förbereda varjenoga
upphandling på lämpligt undersöka den tilltänktesättatt ettgenom om
leverantören har den kompetens, den kapacitet deoch ekonomiska

behövs för han skall kunna fullgöra detden leveransattresurser som
gäller. självfalletDet också mycket väsentligt den tilltänkteär att

bedömsleverantören pålitlig princip bör myndig-Imotpart.som en
ingå avtal endast uppfyllerheterna med de de kravpersoner som som

kan ställas.
I kravet god hushållning med statliga medel ligger kraväven ett

på de avtal ingås får sådant innehåll och sådanatt ett ut-som en
fomming finns fulldet klarhet avtalsvillkoren inte minst vadatt om
gäller de ekonomiska för båda Denna frågaparter.engagemangen
behandlas i avsnitt 5.6.närmare

Vad här har anförts innebär hushållning medbegreppet godattsom
statliga medel enligt utredningens mening mycket vidsträcktbör ges en
innebörd.

Myndigheterna bör, vad gäller deras kostnadsansvar,trots som om
skyldiga detiaktta de intressen i sin helhet har näratt statenvara som

gäller ekonomi. Viktigt också myndigheterna medverkar tillär att att
helhet fungerar effektivt dock inte rimligtDet årsätt.staten ettsom

kräva varje enskild myndighet fullt skall undersöka vadatt att ut som
bäst tillgodoser helhet i vad ekonomi och effektivitet.staten som avser

sådant krav skulle kunna verka lamslående. MyndigheternasEtt
skyldighet bör alltså inte vidsträcktare vad möjligt förärgöras än som
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uppfylla. föreslår därför denna skyldighetdem Utredningen attatt
enskilda fallet möjligt.begränsas till vad i det äratt avse som

medel förverka för god hushållning med statligaEtt sätt att en
sådanthelhet myndigheterna samarbetar;är att ettstaten som

effektiviteten statsförvaltningen. Enkan också öka isamarbete
in föreskrifterföreskrift sådant samarbete bör bland detas somom

sådanföreslår statliga myndigheters avtal. Enutredningen om
förtydligande § för-föreskrift bör kunna viktigt 6utgöra ett av

myndighet skall1986:223, där det varjevaltningslagen sägs att
för verksamheten.myndigheter inom den Ihjälpa andra egnaramen

detförvaltningslagen 198586:80 23förarbetena till prop. sägs atts.
myndigheterna skall biträdagammalt självklar principsedan är atten

Vidare anfördesoch hjälpa varandra i möjligaste mån. regelatt en ny
för intressetsamverkan bör uttryckmyndigheternas attses som avom

beroende indelningen iförvaltningen blir effektiv och mindre av
verksamhetsområden.och sinsemellan skildaorganisatoriska enheter

uttryck föruttalandet i propositionenDet citerade är gottettsenaste-
samverkan mellaneftersträvar med sitt förslagvad utredningen om

myndigheter.
föreskrifter samverkan. DettaPå punkt fordras särskilda omen

Utredningen återkommerupphandling för räkning.gäller vid statens
inköpssamordning avsnitt 6.fråga i avsnittettill denna om

får intesamverkan mellan myndigheterVad här sagts omsom
med myndig-myndigheter skall samverka barauppfattas så attsom

Även det kanenskilda bör eftersträvasheter. samverkan med när ge
stödfunktionersådanafördelar. sådan samverkan kanEn t.ex.avse

telefonväxlar.lokalvård, bevakning ochfastighetsförvaltning,som
1993:1468 och1992:1528, omtryckthuvudregel enligt lagenEn

upphandlingoffentlig upphandlingdärefter ändrad 1994:614 är attom
finnskonkurrensmöjligheterskall med utnyttjande degöras somav

ocksåaffärsmässigt. så sker främjargenomföras Attoch i övrigtäven
därförföreskrift härom börgod hushållning med statliga medel. Enen

avtalföreskrifter statliga myndighetersmed bland detas somom
generell giltighet.föreslår. föreskrift bör hautredningen Denna

avsnitti dettaerinras allt detsammanhanget börI att somom
begränsninggäller med denanförts myndigheternas skyldigheterom
skall iakttaspå saklighet och opartiskhetföljer det krav somsom av

kap. § RF.i offentlig verksamhet enligt 1 9
innebärhushållning inteslutligen tilläggas kravet godDet bör att

ellerdåliga avtaldå och då slutsförbud dåliga avtal; detett mot att
författnings-inte hindrasmed fel kan för övrigtavtal motparter av

sitt bästamyndigheterna deföreskrifter. Vad krävs är görattavsom
förtill så bra avtal möjligtnå fram staten.att som
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bringaFör klarhet i myndigheternas ekonomiska åtaganden ochatt
därmed god hushållning med statliga medel bör övervägastrygga en

det behövs föreskrift vilkeni valuta köpeskilling ellerom en om en
motsvarande skall utgå. För finnsnärvarande sådan bestämmelseen
endast beträffande leasing i 5 § andra stycket kapitalförsörjningsför-
ordningen 1992:406. Enligt denna krävs regeringens medgivande för

myndighet skall få åta sig betalning i främmande valuta. Någonatt en
motsvarande bestämmelse finns däremot inte för den övriga och helt
övervägande delen upphandlingen. Från Statskontoret och Nämndenav

offentligför upphandling har framhållits det bör finnasatt en
möjlighet framförallt vid köp från utlandet betala i främmandeatt
valuta köpeskillingen bestäms i svensk valuta det oftasamt att om
krävs valutasäkringsklausuler. Enligt utredningens skullemening
möjligen generellt krav på betalning i svensk kunna innefattavalutaett

enligt EG-rätten förbjudet konkurrenshinder.ett
Mot den angivna bakgrunden finner utredningen det inte möjligt att

föreslå föreskrift förbjuder betalning i främmande valuta. Denen som
bestämmelse för närvarande finns beträffande leasing börsom
upphävas.

förslagYtterligare god hushållning medtrygga statenssom avses en
medel ñmis följandei avsnitt.

5.6 Handläggningen avtalsfrågorav

Enligt direktiven skall utredningen lägga fram förslag till regelverk om
myndigheternas handlingsutrymme det gäller ingående sådananär av
avtal innehåller ekonomiska förpliktelser för Enligtstaten.som
utredningens mening kan sådant regelverk inte detett ensamt trygga
övergripande intresset myndigheterna i sin avtalsverksamhetattav
använder medel på det riksdagen och regeringensättstatens som
bestämt. Det kan inte heller kostnadseffektivitetden börgarantera som
gälla i verksamhet.statens

Utöver nämnda regelverk aktualiseras antal föreskrifter hurett om
myndigheterna skall handlägga avtalsfrågor. handläggaBegreppet
avtalsfrågor används här i vid mening och alltså inte baraavser
ingående avtal också behandlingen mängd andra frågorutanav av en

har samband med myndigheternas för allavtal. Gemensamtsom
handläggning bör den utförs så hushållning medgodatt attvara en

medel främjas.statens
Först och främst det väsentligt myndigheternas får detavtalär att

innehåll behövs för klarlägga vilka förpliktelser och rättigheterattsom
avtalsparterna skall ha. Detta kräver de bestämmelseratt tassom som

169



Allmänna överväganden SOU 1994:136

möjligt. dettain i avtal utformas så klart och tydligt Menett som
inte. måste också krävas varje avtal innehåller alla deräcker Det att

förföreskrifter hänsyn till omständigheterna fordrasmed attsom
innebörd. Vad krävstillräcklig klarhet skall finnas avtalets ärom som

verkligen reglerar alla dealltså myndigheterna till avtalenattatt ser
exempelvisoch skyldigheterfrågor rättigheterparternas som enom

andras medel skulle nödvändiga. Näromdömesgill förvaltare av anse
betydelse detdet exempelvis upphandling ekonomiskgäller ärav

klart framgår vilka produkter,särskilt nödvändigt det avtaletatt av
myndigheten köper och vilkakvalitativt och kvantitativt, som

betalningform garantier, viten ochekonomiska villkor i t.ex. somav
begränsadgäller naturligtvis endast iskall gälla. Vad här sagts

allmänna handeln.utsträckning för mindre kontantköp i den
med bra avtal.understrykas det inte räcker DetMen det bör äratt

till avtalen uppfylls.väsentligt myndigheternaockså mycket att attser
gäller upphandling,sådan verksamhet detEtt första led i är, när enen

den levererandepå tid ochtill leverans sker utsatt attatt attse
avtalet. Om detuppfyller alla de krav följerprodukten faktiskt avsom

vidtaga defallet bör myndighetenskulle visa sig så inte är genastatt
lagstiftning, däritillämpligåtgärder följer avtalet ellersom av

Myndighetenskadestånd tillinbegripet bl.a. ingå avtal staten.att om
skyldighet i enlighet medskall också till fullgör sinatt statense

betala köpeskil-myndigheten såledesupphandlingsfallet skallavtalet. I
avtalet. fårgäller enligt Detvid den tid och i den ordninglingen som

för i syfte öka sinamyndighet betalarinte förekomma attsentatt en
de fall följerfår bara skjutas iränteinkomster. Betalningar avupp som

avtalet.
skyldighetertillmyndigheterna börskäl tillEtt att statensatt se

allmän plikt förnaturligtvis detavtalad ordningfullgörs i ärär att en
ändamål ochmedel föranvända tillgängligamyndigheterna avsettatt

skyldighetalltsåkostnadseffektivt. Det måstedessutom anses vara en
skadeståndsskyldighet påådrar sigför till intedem att att staten ense

denna skyldighetmyndigheterna iakttaravtalsbrott. Omgrund av
tillförlitlig avtalspart-anseendeockså vinneratt statentryggas som en

fördelaktigaför slutadet lättarenågot kan göra staten attsomner,
avtal.

god hus-till kravet påkunna levapå braFör sättatt ett enupp
för deockså verkabör myndigheternahållning med statliga medel att

ingångnastånd och avtalverkligen kommer tillavtal behövs attsom
nödvändigt.visar sigbringas upphöra dettaändras eller näratt

uppgifterutföra demyndigheterna skall kunnaFör angettsatt som
handläggningvidmyndighetenföregående bör det föreskrivasi det att

expertis behövs. Dennatillgång till denavtalsfrågor skall ha somav
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skildakan slag. Vad i allmänhet behövs teknisk,ärvara av som
ekonomisk och juridisk expertis. Har myndigheten inte själv tillgång
till den behövsexpertis bör myndigheten skyldig skaffaattsom vara
sådan utanför myndigheten. myndigheten själv haft tillgång tillAtt inte

alltsåexpertis bör aldrig någon giltig ursäkt för myndighetenutgöra att
ingått dåligt avtal.ett

likaså viktigtDet endast de inom myndighetär att personer en som
tillräcklighar kunskap och erfarenhet ingå påavtalrätt attges

myndighetens dennaMot bakgrund det angelägetvägnar. är att
verksledningarna det ligger dem. Att så behövstar ansvar som
visar de undersökningar utredningen gjort avsnitten ochse 3 4.som
Därvid har det exempelvis kommit fram myndigheterna iblandatt
brister frågai kompetens för ingå fördelaktiga avtal ochatt attom

kan bli för avtal myndighetstaten tvungen att ta ettansvar som en
ingått det inte bort ingås enligt gällande föreskrifter.trots att

Utredningen det angeläget ledning förbe-myndighetsattanser en
håller beslutanderättensig det gäller avtal principiell ellernär artav

ekonomisk betydelse för myndigheten. Ett exempelstor ettav
sådant avtal överenskommelse med myndighetär atten en annan om
hänskjuta tvist till medling se avsnitt 9.en

Det viktigt myndighet i sin arbetsordning eller i särskildaär att en
beslut vilka skall ingå avtal. Därvidäga rätt attanger personer som

myndigheten självfalletbör till sådana uppdrag endast deattse ges
har den kompetens och skicklighet behövs, ochpersoner som som var

för sitt uppdrag. En sådan delegering bör uttrycklig och inteen vara
bara underförstådd. I delegeringsbesluten bör vilka typeranges av
avtal kanDet också lämpligt beloppsgränser.attsom avses. vara ange

Myndigheten bör också ha förvaltnings-för gällandeett attansvar
rättsliga principer föreskrifter förvaltningslagenbl.a. jäv iom-
1986:223 iakttas.-

föreslagitsVad myndighetsledningarnas skyldigheter ochsom om
delegering torde inte kräva några föreskrifter vad sågsutöverom som

verksförordningeni 1987: 1100.

Internationella5.7 avtal

direktivenI aktualiseras frågor internationella överenskom-även om
melser, dvs. överenskommelser med eller mellanfolkligstatannan
organisation. Föreskrifter härom finns i kap.10 RF.

I 10 kap. 1 § RF överenskommelse med ellersägs att statannan
med mellanfolklig finnsorganisation ingås regeringen. I 2 §av
bestämmelser fårriksdagens medverkan. Enligt 3 § regeringenom
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överenskom-ingå internationellförvaltningsmyndighetuppdra atten
riksdagens ellerförutsättning den inte krävermelse under ut-att

bestämmelserna i l-3 §§§rikesnärrmdens medverkan. I 4 sägs att
internationell förpliktelseåtagandemotsvarande tillämpningäger av

uppsägningpåform överenskommelseför riket i än samt avannan
eller förpliktelse.internationell överenskommelse

f1973:90 360till regeringsformen prop.I motiven atts. anges
för regeringenviss möjlighetibestämmelsen 3 § öppnar atten

ingå internationellaförvaltningsmyndighettillöverlämna atten
särskiltmindre räckvidd, iangelägenheteröverenskommelser. I av
syftning,med generellöverenskommelserfråga tillämpning avom

grundlagsberedningentelekonventioner, påpekadeochsåsom attpost-
efter uttrycklig ellerförvaltningsmyndighet,följts statligden praxis att

tillåtits ingåhardelegation från regeringen,underförstådd överens-
Departements-motsvarande myndighet ikommelse med stat.annan

bordedenna praxisuppfattningsade sig dela beredningenschefen att
ansågLiksom beredningenregeringsformen.uttryckligt stöd ifå

grundasbehörighet bör kunnamyndighetensdepartementschefen att
skall kunnasådan behörighetbemyndigande ochendast på klart attett

behandlingnågon ifordrasuteslutande i fall då det inteföreligga
Bemyndigandet bör kunnaUtrikesnämnden.eller iriksdagen avse

anfördeDepartementschefenfrågor.fråga visst slagsåväl viss avsom
ikommer tillämpashuvudsakligenbestämmelsen i 3 §vidare attatt

förvaltnings-svensköverenskommelserfråga sådana som enom
förvaltningsmyndighet imotsvarandemyndighet ingår med ett annat

svenskuteslutaemellertid inteBestämmelserna börland. att en
överenskommelserslutatilläggs behörighetförvaltningsmyndighet att

fall dåbetydelse ikan fåeller ministerium. Dettamed regeringäven
främmande handläggsförvaltningsuppgift denimotsvarande staten av

3611973:90motiveni prop.Beträffande 4 §sådant s.angavsorgan.
i frågatillämpliga delsi 1-3bestämmelsernadärigenom görsatt

i frågaförpliktelser, delsinternationellaåtagandenensidiga omavom
förpliktelser.överenskommelser ochinternationellauppsägning av

överenskom-internationellagodkännanderiksdagensFrågan avom
medHolmberg-Stjernquist, Grundlagarnabehandlas imelser
2 §till 10 kap.Ikommentaren1980, 347.tillhörande författningar, s.

2 klargör1 ochföljande: Avfattningenregeringsformen attsägs stav
grund dessapåbehöver inhämtasgodkännande interiksdagens av

fattat. Enriksdagsbeslutet redanmotsvarandedet ärbestämmelser, om
sådan kan avöverenskommelsen störresak för sig är att varasom

anledningellerinom gällande lagdenvikt, även av annanrymsom
riksdagen. Be-beslutsärskiltovillkorligen förutsätterinte ett av

preliminäraingårregeringeninteoch 2 hindrarstämmelserna i 1 attst
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överenskommelser. Klargöres det överenskommelsen denattgenom
gäller först efter det riksdagen har ratificerat den, kan ingenatt

uppkomma mellan folkrättslig och statsrättslig giltighet.motsättning
anförda alltså kap. och §§ för alla slagEnligt det gäller 10 3 4 RF

svenska myndigheter, å ochavtal mellan statsannanav ena, en
anfördaregering, ministeriet och myndigheter, å andra sidan. Det

gäller civilrättsliga avtal, tjänsteexport.även t.ex.rent om
träffa medBemyndiganden enligt 10 kap. 3 och 4 RF avtalatt

främmande länders regeringar, ministeriet och myndigheter har givits
tjänsteexportförordningen Till bemyndigandet harii 4 § 1992:192.

§ knutits villkor skyldighet underrätta Utrikesdepartementet5 attom
och svensk beskickningschef. övrigt har sådana bemyndiganden iI

till biståndsmyndighetema SIDA, SAREC,regleringsbrev bl.a.getts
bemyndigandet inteBITS och SWEDECORP. BITS har uppgett att

i myndighetensutnyttjats. vissa andra fall har bemyndigande lämnatsI
förordningen 1988:14 medinstruktion. Exempelvis i 2 §sägs

får sjöfartsmyn-instruktion för Sjöfartsverket verket överlägga medatt
digheter länder och handlägga internationella sjöfartsärendeni andra

ansvarsområde ärenden ekonomiskinom verkets störresamt att av
eller eller öfartspolitisk betydelse skall underställas regering-utrikes-

Även Luft-förordningen med instruktion föri 2 § 1988:78en.
verket får överlägga med luftfartsmyndigheter ifartsverket sägs att

luftfartsorgani-andra länder och handlägga ärenden den civilarörsom
europeiska civila luftfartskonferensensationen ICAO och den

ellerekonomisk eller utrikes-ECAC ärenden störreattsamt av
regeringen.luftfartspolitisk betydelse alltid skall underställas

att-mening finns ingen möjlighetEnligt utredningens det utöver
meddela generella föreskrifter med bemyn-vad redan skettsom -

främmandedigande för statliga myndigheter få ingå avtal medatt
kan behövasländer och deras situationer i vilka detDeorgan.

lämpar förmåste så speciella de inte sigbemyndiganden antas attvara
generella föreskrifter.

föreskrifter vi föreslår gällaEnligt utredningens mening bör de som
främmande länder eller derasavtal myndigheter ingår medäven som

bemyndiganden, allt under förut-med stöd här avseddaorgan av
avtalinte finns någon uttrycklig föreskrift sådantsättning detatt om

föreslår.från de föreskrifter utredningenavvikersom som
med privaträttsligaförtydligande syfte bör tilläggas avtalI att

främmande länder inte berörs 10 kap. RF. Derättssubjekt i av
blirföreslår fråga avtal i allmänhetföreskrifter utredningen i omsom

i andra länderalltså tillämpliga på avtal med privaträttsliga rättssubjekt
rättssubjekt i Sverige.utsträckning på avtal med privatai samma som
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5.8 Vissa frågor statliga myndigheters rätt attom
ingå avtal

I detta avsnitt vill utredningen först betona statliga myndigheteratt
förvaltare allmänna medel bör ha särskilt långt gåendesom av

skyldigheter i sin verksamhet iaktta vad har föreskrivits ochatt som
därmed främja god hushållning med statliga medel. särskiltDet ären
angeläget detta understryks, eftersom det under tid före-att senare
kommit uttalanden kan tolkas så statliga myndighetersattsom som

skulle mindre aktiebolags. Uttalandena har gjortsän ettansvar vara
dels statlig kommitté SOU 1993:58 76 dels regeringenav en s. av
prop. 199394: 185 och dels riksdagen15 bet. 199394:KU42.s. av
Uttalandena gäller frågor det ekonomiska för ledamöteransvaretom
i myndigheters styrelse. Enligt uttalandena arbetar myndighetssty-en
relse under andra förutsättningar Därförstyrelse i aktiebolag.än etten
borde det ekonomiska för ledamöterna i myndighets-ansvaret en

utformas på förstyrelse inte ledamöter i aktie-sätt ettsamma som
bolags styrelse. Sådana uttalanden kan lätt till intäkt för statligatas att
myndigheters skyldigheter till ekonomiska intressenatt ta statensvara
skulle begränsade skyldigheter aktiebolagsdeän ettvara mer organ
har aktieägarna. Utredningen bestämt avstånd frångentemot tar en
sådan tolkning se avsnitt 10.4.3.

bakgrund det i praxis oklart statliga myndigheterMot ärattav om
får i privaträttsliga anförtsägarinsatser rättssubjekt se vadgöra som

stiftelser timerbildande och bolag i avsnitt 5.3 utredningenom av
anledning här beröra frågan vad bör gälla ägarinsatseratt om som om
från statliga myndigheters sida.

ekonomiadmi-RRV har i sin årliga till regeringen detrapport om
nistrativa läget revisionens resultat dnr 30-93-2492 rekom-och RRV
menderat regeringen vidtar åtgärder för öka respekten föratt att
fattade bl.a. vad gäller bildande bolag och stiftelser. RRVbeslut av

gällande myndigheter, i strid regeringsformens bestämmel-gör att mot
och den restriktivitet statsmakterna uttalat, bildartrotsser som

stiftelser inhämta godkännande för detta 199394: 100prop.utan att
bil. 1 98.s.

Regeringen uttalade i proposition 100 flera des. attsamma av
gällerbrister redovisade i föregående års kvarstår. DettaRRV rapport

bl.a. avhändande statliga tillgångar bildande bolag ochav genom av
stiftelser frågan underställts statsmakterna.attutan

åskådliggör aktuella problematikenpraktiskt exempel denEtt som
har nyligen förekommit vid vissa högskolor.
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skrivelse från UtbildningsdepartementetI till rektorerna för bl.a.en
Stockholms universitet och Karolinska institutet anförs angående
stiftelser regeringen och riksdagen år 1990 enigaatt attvar om
universitet högskoloroch inte bör delta i bildandet stiftelser utanav
regeringens medgivande i enskilt fall. Eftersomvarje det bedömdes

följd generellt gällande regler infördes aldrigdock denvara en av
aviserade uttryckliga föreskriften i högskoleförordningen. generelltDe
gällande reglerna dels det faktum anslag för myndigheternasattavser
verksamhet tilldelas för vissa ändamål, vari stiftelsebildning eller
aktieinnehav inte ingår, dels myndigheterna företrädare föratt som

inte generellt har vidta rättshandlingar bildarättstaten att t.ex. attsom
stiftelse.en

Stockholms universitet svarade universitetet utgått från detatt
faktum det inte finns någon föreskrift i gällande universitets-att nu

högskoleförfattningaroch förbjuder universitetet delta iattsom en
stiftelsebildning. i Utbildningsdepartementets skrivelse åberopadeDe
generellt gällande reglerna har universitetet uppfattats gälla förav
användningen anslag myndigheten disponerar för visstav som
ändamål. Då universitetet inte tagit i anspråk några anslagsmedel för
stiftelsebildningen har universitetet bedömt den inte varit i stridatt
med gällande föreskrifter.nu

Karolinska institutet svarade i tidigare gällande högskoleförord-att
ning fanns bestämmelser förkring villkoren universitets och hög-
skolors medverkan i stiftelser och bolag. Dessa bestämmelser borttogs

den högskoleförordning gäller. Från Utbildningsdepartemen-i som nu
har flera gånger framhällits allmän regel,sida atttets som en

regleringfrånvaron fråga skall tolkas så den fråganviss attav av en
får berörd högskola. två omständigheter i föreningDessaavgöras av

i sinhar lett Karolinska institutet till ståndpunkten institutetatt vore
medverka vid den aktuella stiftelsebildningen.rätt att

Enligt utredningens mening finns det ingen föreskrift i regerings-
bildandeformen förbjuder statliga medel används vidatt avsom

det striderstiftelser och bolag. kan alltså inteMan säga motatt
stiftelse- bolags-regeringsforrnen använda statliga medel för ochatt

bildningar.
återstår bedöma sådan medelsanvändning striderDet att motom en

anslagsbeslutet. detta avseende det helt klart det striderI är motatt
anslagsbeslutet använda medel, anslagits till myndighetsatt som en

skallverksamhet, bildande bolag eller stiftelsetill ettav en som
fullgöra uppgifter faller utanför myndighetens verksamhetsområ-som

anslagsmedel får användas tillde. Vad därefter angår frågan om
bildande fullgöra uppgifterbolag eller stiftelse skallettav somen
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inom myndighetens verksamhetsområde och därmed avlasta myndig-
heten uppgiftervissa kan följande anföras.

förstaEn förutsättning för myndighet skall få använda medelatt en
till sådan bolags- eller stiftelsebildning i sluteten som avses av
föregående stycke myndigheten har överlåta för-deär rättatt att
valtningsuppgifter bolaget stiftelsen skulle fullgöra i myndighetenssom
ställe jfr kap. 6 § RF.11

finns, redan har avsnitt inte någon uttryckligDet i 5.3,angettssom
regel innebörden i anslagsbesluten vilken framgår attom av en
myndighet inte får för fullgörande någon den åliggande uppgiftav
bilda stiftelse, därefter underaktiebolag eller myndighetensett en som

fullgörledning denna uppgift. kan möjligen hävdas det iDet att ett
barabeslut anslag till myndighet ligger de anvisade medlenattom en

får användas inom rättssubjektet staten.ramen
tidigare,Därtill kommer det, i till vad gälldeatt motsats som

finns någon föreskrift, sig riksdageninte uttrycklignumera vare av
medverka vid bildandeeller regeringen, myndigheternas rätt attomav

stiftelser. fråga emellertid i olikasådana bolag och Denna harav
vadsammanhang behandlats regeringen och riksdagen enligt somav

stiftelseri avsnitt 5.3 När det gäller bildande bolag och vidangetts av
universitet och högskolor kan det därvid antecknas, redansom
redovisats i avsnitt frågan inte underställdes riksdagen för5.3, att

Utbildningsutskottet sitt referat propositionengodkännande och iatt av
inte nämnde skulle fordras godkännande regeringen idetattens av
varje enskilt fall.

föreskrifterdock klar inte inför sådana iEn sak är att om man--
styrnings-bolagsordningen eller stiftelseurkunden tryggar statenssom

från verksamhets-medför överföring statliga medelrätt etten av-
regleranslag till självständigt rättssubjekt följer civilrättens attett som

utförs ochinte har tillräcklig garanti för verksamhetenstaten att
kontrolleras och det direkta inflytandet översättavsett att an-

försvinner. Om vill godvändningen trygga enav pengarna man
medel med givna föreskrifter måstehushållning med statliga i enlighet

stiftelser regleras.myndigheternas möjligheter bilda aktiebolag ochatt
det bör fordras tillståndRiksdagens och regeringens ståndpunkt att av

emellertid enbartregeringen därvid klar. ståndpunkter harDessaär
därför interedovisats i propositionen och utskottsbetänkanden och är
regeringenförpliktande för myndigheterna. Vad krävs är attsom

myndigheterna vad de harlämplig föreskrift meddelar attgenom en
förs bland de före-sig efter. kan ske den inDettarätta attgenom

föreslår.skrifter myndigheters utredningenstatliga avtal somom
förhållandet detFör sådan föreskrift talar också det att aven

ingåstatsfinansiella skål angeläget myndigheterna inteär attatt genom
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svåraavtalssituationer kaniägarinsatser hamnaravtal som varaom
ekonomiska konsekven-Särskilt deöverblicka.myndigheternaför att

räkna medmåstebedöma.svåra Dessutomkan attatt manserna vara
sin skyldighetfullgöraför myndigheternaofta bli svårarekandet att

förhållandesaklighet iochiaktta opartiskhet§ RFenligt 1 kap. 9 att
medverkat.myndighetenbildanderättssubjekt vidtill ett vars

medel tillöverförandepåpekasbörsammanhangetI att ett enav
uppgifter åliggerfullgörsedaneller aktiebolagstiftelse ett somsom

tillbl.a. lederöverförda medlentillskjutit demyndighet attden som
föreslårutredningenavtalstatliga myndighetersföreskrifterde somom

sluter.aktiebolagetstiftelsen ellerde avtaltillämpligablirinte som
föreskrifteruttryckligameddelasdetföreslår såledesUtredningen att

regeringens med-medfå ske endastSådana börägarinsatser.om
givande.

föreslå någonskäldet inte finnsutredningenfinnerDäremot attatt
bestämmelsergällandeändring omav nu

medelsförvaltningbetalningar ochmyndigheternas
.

och kreditutrymmenupplåningmyndigheternas
.

fastighetsförvaltning
.

egendomförsäljning fastav.
fordringarstatligahantering av. tjänsteexportförordningen.avgiftsförordningen och

.

avtalmyndighetersstatligatill förordningförslagUtredningens om
begränsningmed denfrågor l-6gälla i dessadärförkommer att

författningar.nämndaföljer avsom

nuvarandedenmedpå problemSynpunkter5.9

ordningen

och analyseraklarläggautredarenavsnitt 3.2 åläggsdirektivenI att
myndigheterna görsamband medikan förekommaproblemde attsom

till vissai direktivenhänvisasDärvidpåutfästelser vägnar.statens
förekommitdetocksåutfört. DetRRV nämnsgranskningar attsom
förändras iuppgiftermyndighetersmedsambandproblem i att

kanproblemochnedmyndighet läggsmån ellerväsentlig att somen
till bolag.verksamhet försstatlig övermedsambanduppstå i att

utsträckning detvilkenundersöka iutredarenVidare åläggs att
myndighetsförblivitförekommit att tatvungenstatenatt ansvar en

utredarenåläggsavsnitt 3.4följandeinte Iavtal på sätt. ettavsettett
detprobleminventeringen över-övervägabakgrundmot omatt av
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gripande för ingångna avtal behöver klargörasansvaret i något
avseende. Vad åsyftas frågan förbindelseär bindandeärsom om en
för i de fall då denäven avtalsslutandestaten myndigheten överskridit
sin befogenhet.

Utredningen har i denna del sitt arbete på svårigheterstött fåav att
fram material. De myndigheter ingått i utredningens under-som
sökningar avsnitt 3.1 har oftast endast i allmänna ordalag påtalat
vissa problem. Bl.a. har följande problemtyper närrmts:av

Det kan bli aktuellt med förtida uppsägning avtal myndig-av om en-
het skall avvecklas.

Det kan förekomma svårigheter med utländska säkerheter, t.ex.-
bankgarantier.

Svenska utlandsmyndigheter ofta dåligt stöd beträffandeger-
utländska förhållanden till svenska myndigheter.

Ett problem kan få till stånd rimlig kostnadsfördelningattvara en-
mellan myndigheten och dess vid risk- och skadehantering.motpart

För affärsmässiga tvister mellan olika statliga myndigheter kan det-
finnas behov särskild nämnd e.d. internt tvistelösningsorgan.av en

Vissa problem förekommer i form kostnader för hyresavtalav-
avseende lokaler står grund rationaliseringar ellertommasom av
ombildningar myndighet.av en

Delegeringen befogenheten sluta avtal innebär avtalen slutsattav att-
mindre kompetenta beslutsfattare med mindre överblick.av

Fleråriga avtal kan innebära icke önskvärda risker med hänsyn till-
anslag vid avtalsslutandet inte beviljatsatt ännu för kommande

budgetår.
förekommerDet avtal alltför mångordigaär och detaljeradeatt samt-

slentrianmässigt influerade gamla standardavtal.av
Standardavtal innebär fördelar de kan leda till slentrian-mest men-

mässighet och icke avsedda problem.
Nackdelen med Standardavtal inteär sig in i villkorensätteratt man-

och den speciella problematiken i det enskilda avtalet.
Beträffande avtal externfinansierad forskning förekommerom att-

forskare inte universitetets inblandning eftersomaccepterar de
betraktar sig fria yrkesutövare och inte universitetsanställda.som som

I övrigt har utredningen bara kunnat tillgång till de uppgifter från
RRV redovisas i avsnitt 4 och den promemoria den 6 decembersom
1993 vissa pensionsförsäkringar Luftfartsverket tecknat,om som som
redovisas i avsnitt 4.3.2.

RRV har aktualiserat bl.a följande problem:
fleraI fall har det förekommit myndigheter i gällandeatt struntat-

föreskrifter angående jäv, bisysslor saklighet och opartiskhet. Detsamt
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iakttagande gällandeaffärstransaktionerförekommithar utant.ex. av
bolagmyndighet ochupphandlingsbestämmelser mellan ägtett aven

ochmyndigheteller mellananställdamyndighetens enenen av
anställd.

avtal liggeringårockså myndigheterförekommerDet att som-
ellerförmedla inköpuppgifter,utanför myndighetens attt.ex.

bolag.tillförsäljning externavarorav
konstinköp liggervissaifrågasattexempel RRVEtt är attannat om-

verksamhet.högskolaslinje medi en
problembildupphandlingens allmännatillockså påtalatRRV har att-

kontrolluppmärksammatsgranskningenibl.a. frågorhör avomsom
statliga intressenförskott. RRVavgifterochskatter attsamt anserom

seriösa företagenbartmyndigheterna övervägerskall värnas attgenom
myndigheten inteexempelfunnitharRRVleverantörer. attsom

kreditupplysningsföretag.hostänktakontrollerat sina t.ex.motparter
medgjort affärermyndighethar också hänt motparterDet att somen

inteKronofogdemyndighetenuppföljning hosochskatteskulderhaft att
begärts iutgå detenligt RRVFörskott bör närsådana fall.gjorts i

beställninglämnasförskott intebörsådan begärananbud. Utan om en
ellerleveranstid,kort ärfärdiga, harfinnsprodukter avsomavser

beställningenellerför leverantörenomfattningmindre avserom
ränteeffektenställas ochsäkerhetskallförskott lämnasOmtjänster.

förskottsbe-alltföruppmärksammat generösaharbeaktas. RRV t.ex.
lokaler.administrativaochflyktinganläggningarförtalningar

anvisningarframskälkan finnaanfört detvidareRRV har att taatt-
förbesittningsskyddsigskall försäkrai avtalmyndigheterhurför om

myndighetenutbildningsmaterial ochideer, somprogramvaror m.m.
fram.konsulter förbetalar att ta

myndig-handläggningslarviguppmärksammatocksåRRV har av-
efter detundertecknatsavtalförekommitavtal. harDetheters attt.ex.

tvistertill onödigaledaunderskrifter kankraft. Senaavtalet iträttatt
RRVproblemhithörandeEttförhandlingsläge.och annatsämre som

i avtal.formuleringarpåtalat är vaga
dokumentationbristande överexempel påfunnitharRRV upp--

insynoch internförsvårar bådevilket samthandlingsärenden extern
upphandling.myndighetensuppföljning av

olämpligiförekommitleasingsituationer därpåtalatRRV har-
direktivdock inga närfannsaktuella tidendenomfattning. Vid enom

föri ställetbyggnaderochmaskinerfår leasastatlig myndighet m.m.
köpa dessa.att

omfattandemyndighet gjortpåtalatRRVfall harI något att enen-
särskildhadevid tidpunktenregeringeninvestering utsettatt entrots

myndigheten.privatiseringföruppgiftutredare med att avsvara en
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harDet förekommitäven myndighet inte följt RRV:s föreskrif-att en-
och allmänna råd samråd med RRV innan myndighetenter gjortom

viss upphandling.
I vissa fall har myndigheten inte iakttagit gällande föreskrifter om-

redovisning och utnyttjande inkomster. Exempelvis har inkomsterav
myndighet fått i den verksamhetenanvänts detsom en trots attegna

stod i strid med regleringsbrevet.
I vissa fall har det varit fråga olämpliga eller dåliga avtal,om-

exempelvis inköp till överpris föregående värdering ellerutan att man
anlitat konsulter i omfattning RRV funnit allt för vidlyftig.en som

RRV har också uppmärksammat hyresavtal beträffande flykting-att-
anläggningar varit långvariga varit affärsmässigtän motive-mer som
rat.

Det förekommer myndigheter deltar i bildandet stiftelseratt utanav-
ha inhämtat regeringens tillstånd.att

Utredningen förslår förskrifterrad komma till rättaatten som avser
med angivna brister. Utredningen föreslår sålunda bl.a. i 9 och 10 §§
förslaget till förordning statliga myndigheters avtal myndig-attom en
het bara skall få ingå avtal syftar till fullgörande vadsom av som
föreskrivs myndighetens verksamhet i lagar, förordningar,om
regleringsbrev och andra särskilda beslut regeringen ellerav som
syftar till inom myndighetens verksamhetsområde fullgöra vadatt som
åligger på grund allmänt gällande lagar och före-andrastaten av
skrifter eller på grund avtal jfr avsnitten 5.3 och 5.4. Kravet påav
seriösa har utredningen försökt tillgodose 16 § imotparter genom

Ävenförslaget jfr avsnitt 5.5. kravet dokumentation och
undvikande slarvig handläggning och formuleringar harav vaga
utredningen försökt tillgodose föreskrifter i 17-20 §§. Leasinggenom

redan reglerat i kapitalförsörjningsförordningenär 5 § 1992:406.nu
Utredningen föreslår den föreskriften överförs till 37 och 38 §§att
förslaget till förordning statliga myndigheters avtal. Utredningenom
föreslår också bestämmelse betalningsvillkoren vid upphandlingen om
40 §, där bl.a. villkoren för förskottsbetalning Beträffandeanges.
bildandet stiftelser föreslås uttrycklig regel i 51 § förslaget tillav en
förordning statliga myndigheters avtal jfr avsnitt 5.8 klararom som

problemet.upp
När det gäller RRV:s anmärkning myndighet gjortmot att en en

omfattande investering regeringen vid tidpunkten förtrots att
investeringen hade särskild utredare med uppgift förutsett atten svara

privatisering myndigheten, finner utredningen utseendetatten av av
utredare generellt inte tillräcklig signal från regeringenärsetten en
upphöra med upphandling. Det måste rimligen krävas regering-att att
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myndig-skalltill kännamyndigheteni särskilt beslut attett nugeren
upphandla på lång sikt.inteheten

föreslårutredningeninte botasBristande laglydnad kan attgenom
medkomma tillkanbestärmnelser. problemet rättaytterligare Det man

hellergår inteutbildning. Detinformation ochbara att genomgenom
Även utbildning.frågaavtal. detförhindra dåligaföreskrifter är omen

skall finnaskompetensföreslagit kravhar i 22 §Utredningen att
5.6.jfr avsnittavtalsfrågorhandläggningvid av

avtalsslutan-denpromemorian visar4.3.2 nämndai avsnittDen att
avtalangivnaingå därhademyndigheten intede rätt attatt men

närvarande intedet förbindaavtalen detta staten, samt atttrots anses
utredningenbundenhet;uttrycklig regleringnågonfinns statensom

statligatill lagförslagi avsnitt 10 medtill dettaåterkommer omen
avtal.myndigheters

Överenskommelser myndigheterstatligamellan5.10

behandlat frågorställenpå skildautredningenföregående hardetI
mellanöverenskommelserdirektiven benämnsvad iberör somsom
anförtutredningensammanfattning harmyndigheter. Istatliga

följande.
juridiska enhetersjälvständiganågraintemyndigheterStatliga utgör

Irättssubjektetdelarendast staten.rättssubjekt. De utgör av
någraintemyndigheternaalltså ägamening kancivilrättslig egna

ochtillgångarförvaltarendastkapital.något Detillgångar eller eget
ochtillgångarförfogarmyndigheterna överNärkapital staten.
sigdärvidskallför De rättaföreträdarekapital de detgör staten.som

ochriksdagenbestämmerrättssubjektetefter vad staten genomsom
regeringen.

ingåinte kanmyndigheternasagdadetkonsekvens årEn attav
avtal förutsättergiltigteftersomvarandraavtal med attbindande ett

överenskommel-Derättssubjekt.självständigatvåslutsdet parterav
alltsådirektivenimyndigheter ärstatligamellan nänms ensomser
gällandeireglerasrättsfigur inteskildfrån avtaletsärskild som

sådanberörsallaförutsättasmåste docklagstiftning. Det att enavsom
rättssubjektetinominterntifrån denutgåröverenskommelse att -

överenskommelsenträffatde myndigheterskall bindastaten som-
Vadmening.civilrättsligavtal idetsätt ettvoresom omsamma

mellantvisterlösning3.6direktiven avsnittanförs i avomsom
byggeröverenskommelsersådanatillämpningenmyndigheter avom

myndigheterbinder depraktikenöverenskommelser iockså på somatt
intetvisternalösningföreskrifterskulleträffat dem; avomannars
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behövas. Det kan dock ligga inom för myndigheternasramen
befogenheter ingå överenskommelseratt ändra ellerattnya om
upphäva tidigare överenskommelser. Vidare torde det alltid så attvara
regeringen, vid tvist mellan myndigheterna, kan bestämma huren en
överenskommelse skall tillämpas eller den inte skallrent attav
tillämpas. Vad regeringens befogenheter gällersagtssom nu om
naturligtvis bara under förutsättning det inte följer någotatt annat av
tillämpliga riksdagsbeslut, exempelvis vid budgetregleringen.

Vad överenskommelser mellan myndighetersagts ledersom om
också till de sedvanliga tvistelösningsmekanismernaatt gäller försom
avtal, rättegång enligt rättegångsbalken och förfarande enligt lagen
1929: 145 skiljemän, inte står förfogandetill det uppkommerom om

tvist tillämpningen överenskommelse mellan de myndig-en om av en
heter träffat överenskommelsen.som

Vad utredningen föreslår myndigheternas ingårätt avtalsom attom
bör i tillämpliga delar gälla överenskommelseräven mellanm.m.

statliga myndigheter.
Utöver vad således anförts i det föregående överenskom-som om

melser mellan statliga myndigheter utredningen det behövsattanser
föreskrifter lösning tvister mellan statliga myndigheter.om av
Utredningen frågan sådana föreskrifter i avsnitttar Enupp om
förutsättning för sådana föreskrifter överenskommelserär mellanatt
myndigheter i fall internt inom rättssubjektetvart ärstaten- -
bindande, inte myndigheterna ändra eller upphävaattom enas om
dem. I tydlighetens intresse bör det meddelas uttrycklig föreskriften
härom.

Det bör tilläggas överenskommelser mellan myndigheter kanatt
ekonomisk betydelse. Som exempel härpå kanstor nämnasvara av att

myndigheternas lån hos Riksgäldskontoret för finansiering investe-av
ringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamâl 9,8avser
miljarder kronor. Ett exempel avtal myndigheternasärannat om
kreditutrymme enligt 8 § kapitalförsörjningsförordningen.

5.11 Synpunkter på den författningsreglering som
behövs

Som framgår det föregående avsnitt 5.3 måste föreskrifterav nya om
myndigheternas ingårätt avtal förenliga med bl.a. vissaatt vara
bestämmelser i regeringsfonnen och vissa beslut riksdagen inteav som
utfärdats i lagens form. Dessa riksdagsbeslut gäller sådana frågor som
innebörden i de anslagstyper används, lån för investeringar isom
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förvaltningsändamâl, försäljningföranläggningstillgångar statenav
lokalförsörjning,myndighetersoch statligatillhörig fast egendom

före-medelsförvaltningochbetalningarstatliga myndigheters samt
kreditutrymme.skrifter om

vadbehandla fråganutredningen förstbakgrund villdennaMot om
i regerings-bestämmelsernasambandet mellanförbör göras attsom

föreskrifterå deriksdagsbeslut,och nämndaformen samt somena,
förskall kunna klargöraså andra sidan,föreslår,utredningen
fördet blir lättarenämligenmåstemyndigheterna. Det attantagas

sambanddettaföreskrifterna,förstå demyndigheterna att omnya
klargörs.

första därigenomför detklargörande kan vinnassådantEtt att
ekonomiskaiklädakap. 10 RFföreskriften i 9 rätt statenattom
återspeglardennaändrad ordalydelsepå såförpliktelser får sätt atten

citeradedemed stödtillämpas redanverkligenvad avnusom
Även inte baraalltså framgåordalydelsen börmotivuttalandena. attav

förförpliktelser inomekonomiskakan iklädaregeringen staten ramen
myndigheternakan ha givitbemyndiganden riksdagen ävende utan att

meddelar ochregeringenföreskriftermed stöddetkan göra somav
regeringen.bemyndigande tillför riksdagensinomligger ramensom

skulle dessutom§i kap. lO RFordalydelsen 9sådan ändringEn av
hållasbörregeringsformenprincipengrundläggandetillgodose den att

viktigtsärskiltgällande rättsläget. Dettaåterspegla det äraktuell och
på någonförslag ellerutredningensanledningdet inär annanavnu -

meddelagångenför förstaregeringenaktuellt förgrund blir att-
får ingåmyndigheterstatligaföreskriftergenerellauttryckliga, närom

regeringenOmförförpliktelserekonomiskaavtal med staten.
§ RFi 9 kap. 10ordalydelsenföreskriftermeddelar sådana utan att

regeringsformensuttryckligt stöd inämligenändrats sker detta utan
motivuttalandena,idå finnas baraErforderligt stöd skulleordalydelse.

praxis.konstitutionelliochförena med lagtexten,svåra attsom synes
utföras påkankap. 10 § RFordalydelsen 9förtydligandeEtt avav

regeringen kaninnebördföreskrifttilläggsdärdet attsättet att aven
ekonomis-iklädaregeringenmyndighet underöverlåta på statenatten

förpliktelser.ka
sambandet mellanklargörabörföregående ävenI det attanges man

myndigheternasföreskrifterna rättoch deriksdagsbeslutvissa omnya
ekonomiförriksdagsbeslut gälleravtal. Dessaingå statensatt

något ellerbegränsade tillgiltighetstid inteväsentliga frågor. Deras är
riks-fattasbaraenligt 9 kap. RFBesluten kanbudgetår.några av

författningar.iin besluteninte tagithar riksdagendettadagen. Trots
endastFörfattningssamlingSvensktill uttryck ikommerInnehållet

påbyggerförfattningarutfärdat vissaregeringendärigenom att som
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besluten. Det skulle enligt utredningens mening bättre återspegla
rättsläget, riksdagen lät publicera dessa beslut i författningom en
lag. Det skulle därmed också bli lättare för myndigheterna förståatt
sambandet mellan riksdagsbesluten och de föreskrifter medsom
anledning utredningens förslag kan komma meddelas.attav

Det särskilt angeläget riksdagen meddelar uttryckligaattsynes
föreskrifter försäljning tillhörig fast egendom, eftersomstatenom av
rättsläget denna punkt enligt vad framgår redovisningen isom av
avsnitt 2.5.7, inte helt kan klarläggas.

Sammanfattningsvis utredningen den bästa klarheten i frågaattanser
innebörden i de föreskrifterna myndigheters ingårättom attnya om

avtal bara kan vinnas ordalydelsen 9 kap. 10 § RF ändras såom attav
därav uttryckligen framgår regeringen kan myndigheternaatt rättge

ingå avtal med ekonomiska förpliktelser föratt Vidare fordrasstaten.
det riksdagen, fattat förut nämnda beslutatt också självorgan, som

utformar och publicerar föreskrifter återger besluten.som
Vad här anförts talar för utredningen borde föreslå delsattsom att

9 kap. 10 § RF ändras, dels vissa riksdagsbeslut förs tillöveratt
lagar, innan regeringen ställning till de föreskrifter statligatar om
myndigheters avtal utredningen föreslår. Utredningen kommersom
emellertid inte detta. Det kangöra nämligen inte ingå iatt anses
utredningsuppdraget föreslå ändringar regeringsforrnen ochatt av av
de nämnda riksdagsbesluten. Därtill kommer de föreskrifteratt nya

utredningen föreslår förenliga med den konstitutionellaär praxissom
i dag gäller med stöd de citerade uttalandena i motiven tillsom av

regeringsforrnen. Det måste också angeläget deattanses vara nya
föreskrifterna meddelas något inte kan ske skallsnarast, som om man
avvakta anpassning ordalydelsen 9 kap. 10 § tillRF gällandeen av av
praxis. Inte heller bör avvakta till dess nämnda riksdagsbeslutattman
kan föras till lagar, eftersomöver detta skulle leda till inteäven en
önskvärd försening.

Enligt utredningens mening bör de föreslagna föreskrifterna om
statliga myndigheters avtal meddelas möjligt.snarast

I samband med arbetet dessa föreskrifter kan ocksåman
ändraöverväga regeringsfonnen och föra nämndaatt överatt

riksdagsbeslut till lag.
föreskrifterDe utredningen föreslår bör alltså meddelassom av

regeringen i förordning statliga myndigheters avtal; innehålleten om
i vissa föreskrifter kräver därvid redan anförts godkännandesom av

iriksdagen.
Föreskrifterna bör så långt möjligt samlas i för-en gemensam

ordning för så samlad bild rättsläget möjligt. Enatt ge en av som
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sådan samling får det lättare för myndigheterna finnagöraantagas att
tolka föreskrifteroch de gäller.som

Så mångfacetterad statsförvaltningen i dag det dockär ärsom
uteslutet samla alla bestämmelser i och förordning. Enatt en samma

förordning skulle innehålla så många specialregler försådan behöva
överblicka. skulle dessutomskilda fall den skulle bli svår Detatt att

finna föreskrifterna. Därtillbli svårare snabbt de grundläggandeatt
uttömmandeförordning aldrig skulle innehållakommer att enen

finns föreskrifterreglering, då det i regeringsforrnen och andra lagar
sidan eller i ställetunder alla förhållanden måste beaktas vid omsom

för förordningens föreskrifter.
tids- be-exempel specialregler kan de ochSom nämnas att

loppsmässiga restriktioner, i direktiven, enligt utredningenssom anges
enskild myndighetmening så beroende vad gäller för varjeär av som

det möjligt meddela generellt giltigaeller anslag inte äratt att
måste därför liksom hittills bli frågaföreskrifter därom. Det somen

eller för vissa anslag. Deför varje myndighet särskiltfår prövas
hittills,påförskrifter kan behövas får därefter, sätt somsammasom

regeringen.regleringsbrev eller särskilda beslutin itas av
kan detexempel specialregleringarSom ytterligare nämnas att

regler bl.a. medels-varje affärsverk finnas individuellaför omsynes
princip beslutasupplåning och bolagsbildning iförvaltning, avsom

år.riksdagen varje
situationer förfinns vissakan också detDet nänmas typeratt av

fullständiga, generellttillnärmelsevisvilka det knappast går att ge ens
ingå avtal. såmyndighets Närgiltiga föreskrifter ärrätt attom en

enskiltregler för varjemeddela särskildaförhållandet bör regeringen
skallmyndighetstatliggäller framföralltfall. Detta när störreen

tilldelvis förasorganiseras eller helt elleravvecklas, över ettom
iproblem uppkomkan hänvisas till deprivat rättssubjekt. Här som

avvecklades RRV:sByggnadsstyrelsen sesamband med rapportatt
1994-02-07, dnr 20-93-2054.

det gällervarje fallUtredningen vill understryka i störrenäratt
föreskriftersärskildai allmänhet kommer krävasmyndigheter att av

på vadutformas med tankeeftersom förordningsförslagetregeringen
speciellaalltså inte löser deför bestående myndigheter ochgällersom

uppkommer i avvecklingssituationer.problem som
det,måste räkna meddet anförda blirEn konsekvens attatt manav

avtalmyndighetersden förordning statligavid sidan somav om
special-skilda slagföreslår, kommer behövasutredningen att av

ocksåspecialreglering kanregleringsbrev.regleringar, i Ent.ex.
förvaltningsmyndighetsiden formen regeringen självfå att en--

förvaltningsmyndighetenavtal behövs förställe ingår attett som-
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skall kunna fullgöra sina uppgifter så dessa beskrivits i gällandesom
författningar. Så har exempelvis skett enligt beslut den januari18ett
1990 angående godkännande avtal samarbete läkarutbild-av om om
ning och forskning En form specialreglering kanm.m. annan av vara

regeringen föreskriver visst anslag inom förvaltnings-att att ett en
myndighets verksamhetsområde disponerasskall myndig-enav annan
het; de avtal kommer behöva ingås i samband med disposi-attsom
tionen anslaget får då ingås endast den myndigheten. Ettav av senare
exempel härpå Anslag E 34 Medel för dyrbar vetenskapligär
utrustning Statsliggarense 199394 VIII U 235. anslagDettas.
disponeras Forskningsrådsnämnden och alltså inte berördaav av
universitet och högskolor; det blir således nämnden och inte universi-
tetenhögskolorna skall ingå avtal inköp utrustningen.som om av

Sammanfattningsvis kan syftet utredningens förslagmedsägas att
till förordning statliga myndigheters förstaavtal i handär attom ge

så långt möjligt allmän reglering myndigheternas ingårätt atten av
avtal på med beaktande det också finnsvägnarstatens attmen av
behov kunna bevara eller införa regler avviker från vadattav som

för flertalet avtalstyper eller myndigheter. Detär anpassatsom
kommer alltså vid sidan förordningen finnas behov radatt av av en
särskilda bestämmelser anpassade individuella behov.till Utredningen
föreslår inte dessa bestämmelser skall upphävas eller tillatt anpassas
förordningsförslaget. ståndpunkt sådanaDenna gäller bestämmelser

finns i lagar och förordningar eller andra beslut regeringen.som av
En konsekvens det anförda blir det i förordningen behövsattav en
bestämmelse föreskriveruttryckligen föreskrifter i för-attsom
ordningen skall tillämpas endast det inte följer något annatom av
regeringsforrnen, andra lagar, förordningar eller andra beslut av
regeringen. Föreskrifter i andra författningar och beslut alltså övertar
föreskrifterna i förordningsförslaget, innebörd.de harom en annan

Det sagda innebär bl.a. i all sin verksamhetmyndigheterna medatt
avtal skyldiga iaktta det krav opartiskhet och saklighetär att som
gäller enligt 1 kap. 9 § RF. Exempelvis kan myndighet i anledningen
härav bli skyldig avstå från ingå avtal, medatt ett ettatt ta av-
talsvillkor åtgärd föreller vidta bevaka intresse iatt statensen som
och för sig tillåtet enligt den föreslagna förordningen.är

Av det antal föreskrifter skilda avtal ochstora typerom av
avtalssituationer enligt det föregående, kan behövas bör enligtsom,
utredningens mening i särskild förordning statliga myndighetersen om

i förstaavtal hand samlas alla de allmänna föreskrifter i principsom
bör gälla för alla avtalstyper. allmänna föreskrifter bör alltsåDessa i
princip gälla sådana avtalstyper för vilka det för närvarande finnsäven
särskilda föreskrifter i författning. Undantag härifrån bören annan
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endast i de fall då de särskilda föreskrifterna innehållergöras en
reglering avviker från föreskrifter.nämnda allmännasom nyss

Utöver de nämnda allmänna föreskrifterna förordningenbör inyss
också in särskilda föreskrifter vid sidan de allmännatas som, om
föreskrifterna, förbör gälla bara vissa väsentliga avtalstyper, t.ex.
avtal myndigheternas lokalförsörjning. flera fall kan det iIom
förordningen behöva in sådana särskilda regler bara komplet-tas som

vad kan finnas föreskrivet häll. gäller särskiltDettaterar annatsom
fråga upphandling, föreskrifternai där huvudparten återfinnsom av

offentligi lagen upphandling. Vid sidan de särskilda före-om om
skrifter för förordningenvissa avtalstyper således bör in i kantassom

finnas särskilda föreskrifterdet för vissa andra avtalstyper intesom
behöver kompletteras med ytterligare särskilda föreskrifter i för-
ordningen. dessa fall finns det inte tillräckliga skäl iI attsenare
förordningen det i någon författning finns särskildanärrma att annan
föreskrifter för föreskrifter för-dessa avtalstyper. Sådana i andra
fattningar således inte förordningen finnsbör inämnassom ex-
empelvis i förordningen förvaltning statliga1993:527 om av
fastigheter, i förordningen 1964:484 mottagande förm.m., om

1994:räkning gâvo- och donationsmedel, i förordningen 14statens av
statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning isamtom

kapitalförsörjningsförordningen 1992:406 och i förordningen
får1993:1138 hantering statliga fordringar. Vad sagtsom av nu-

förordningensjälvfallet inte tolkas så de allmänna föreskrifterna iatt
beträffande de författningarskulle gälla de avtalstyper iinte som avses

förslaget till förordning.inte uttryckligen inämnssom
tilläggas de särskilda föreskrifterna, för närvarandeDet bör att som

för vissa avtalstyper, enligt utredningens mening bör förasfinns över
detill den förordningen endast hela den författning i vilkenomnya

gäller enligtingår kan flyta in i denna förordning. Detta ut-nu
föreskrifternaredningens mening bara i fråga de gällande omom nu

föreskriftersärskildastatliga myndigheters lokalförsörjning. Andra
författningaringår för ofta delar inämligen närvarande somsom

frågor måste i allmänhetreglerar andra avtal. Detäven ämnen än om
det naturligaolämpligt bryta dessa föreskrifter avtalatt utvara om ur

sammanhang där de finns för närvarande. det gäller härNär senast
förordningenavsedda föreskrifter avtal bör det räcka i denattom nya

in hänvisningar.ta
klarhetEnligt utredningens mening kan nå tillfredsställandeman

sådisponera materialet i den föreslagna förordningen attattgenom
tillämpningsområde.inleds avsnitt förordningensden med ett om

allmänna föreskrifter i principDärefter bör följa avsnittet med de som
tillämpningsområdet. Sistgälla för alla avtal inombör typer av
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kommer de särskilda föreskrifter enligt det anförda, bör tassom, nyss
in i förordningen.

Utredningen kommer i avsnitt 12 föreslå vissa föreskrifteratt som
kan aktualiseras någon begär skadestånd grundnär statenav annan

avtalsförhållande. föreskrifter bör enligt utredningensDessaän ett
förordningenmening inte in i statliga myndigheters avtaltas utanom

i särskild förordning statliga skadereglering.myndighetersen om
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6 Inköpssamordning

1 Sammanfattning

utredningensI direktiv framhålls vissa myndigheternasatt av upp-
handlingar inom för dengörs statliga inköpssamordningen,ramen
bl.a. s.k. avropsavtal i lagen offentlig upphandlinggenom om
används i stället begreppet ramavtal. Vidare vid upphandlingsägs att
tillämpas i utsträckning Standardavtal allmänna leveransbe-stor
stämmelser har medupprättats förgemensamt representantersom
leverantörerna. Om utredaren finner det stöd myndigheterna fåratt

dessa avtal behöver förändras i något avseende bör enligtgenom
direktiven dessa övervägandenäven redovisas.

Uppgiften verka för samordning för närvarande åvilaatt anses
Riksrevisionsverket RRV. RRV samlar in uppgifter deom av-
ropsavtal de funktionsansvariga myndigheterna ingår och spridersom
informationen vidare publikation med titeln Avropsavtal förgenom en
statlig inköpssamordning. RRV har inte till någon styrningresurser
eller utveckling verksamheten. instrumentDe ingår i sarnord-av som
ningen således de ramavtal funktionsansvarigaär de myndig-som
heterna ingår. Den nuvarande inköpssamordningen bygger på
frivillighet från myndigheternas sida.

harRRV den statliga inköpssamordningen med avseende påutrett
hur den skall skötas i framtiden. Det har framförts synpunkter attom
samordningsuppgiften inte förenlig med RRV:s revisionsuppgift.är
Utredningen föreslog RRV:s Effektivare samordningrapport av
statlig upphandling Statens lokalförsörjningsverk skall statligatt vara
inköpssamordnare. RRV remissbehandlade utredningsrapporten och
har därefter överlärrmat jämte remissvaren till Finans-rapporten
departementet där frågan bereds. Remissinstanserna ställer signumera

lag positiva till inköpssarnordning.över
Utredningen har undersökt hur inköpssamordningen fungerar i

Danmark. Den statliga inköpssamordningen i Danmark sköts ettav
offentligt aktiebolag, nämligen Statensägt Kommunemes Indkøbsog
Service AS Indkøbs Service. I Danmark finns således inte någon
myndighet har för den statliga inköpssamordningen.som ansvar
Grundvalen för verksamheten består i myndigheter kan tecknaatt
abonnemang hos Indkøbs Service och därigenom få tillgång till ett
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innefattar bl.a. ramavtal och rådgivning. Abonne-servicepaket som
utnyttjande ramavtalen frivilligt enbartoch helt ochär utgörmang av

offentliga Indkøbs Serviceerbjudande till den sektorn i Danmark.ett
abonnemangsavgifterfinansierar sin verksamhet dels utgörsomgenom

för myndighet skall få utnyttja bolagets tjänsterförutsättning atten en
hos leverantörerna.och dels provisioner de görsgenom avrop som

det bör finnas inköpssamordning iUtredningen stortatt avanser en
föroch den omfattning närvarande. Den bördet slagsett varasom

förhandla frammeningen de myndigheter kanfrivillig i den att som
få detta. Vidbättre avtal för sin upphandling skall kunna göra
gällande ramavtaletfrågan avtal bättre detbedömning änärettav om

myndighetenhittills också till vad det kostar förbör liksom hänsyn tas
framtagningen förhandlings-själv sköta förhandlingarna ochatt av

ramavtal måsteMyndigheternas verksamhet medunderlaget. m.m.
det gäller ingåendehittills samordnas. Tyngdpunktenliksom när av

för närvarande, ligga hos dedock,ramavtal bör sätt somsamma
de har branschkänne-funktionsansvariga myndigheterna. Det är som

behövstillgången till den upphandlingsexpertisdom och den bästa som
inköpssamordningfallet. vad böri det speciella Utöver sagtsnu
Verksamheten börstatliga leveransvillkor.omfatta samordningen av

avgiftsförordningen från desjälvfinansierad avgifter enligtgenomvara
myndigheter görsom avrop.

samordningsmyndighetskallFrågan vilken myndighet som vara
för beslut i anledningför närvarande hos regeringenligger av en

utredningenbeslut utgårframställning från avvaktan på dettaRRV. I
utförs RRV.samordningsuppgiften liksom hittillsifrån att av

ordning6.2 Nuvarande

den statligaför samordningenRiksrevisionsverket av upp-svarar
upphandlingsområdet har dockuppgifter inomhandlingen. RRV:s

minskat.nyligen
år 1993upphandlingsområdetuppgift inomRRV:s t.o.m. attvar
för denupphandlingen och verkastatligasärskilt granska den att

föreskrifter ochockså uppgift utfärdahade tillsamordnas. RRV att
upphandlingsförordningen.till då gällandeallmänna råd den

omtryckt 1993:1468,1992:1528,januari 1994 trädde lagenDen 1
i kraft. Nämndenoffentlig upphandlingdärefter ändrad 1994:614 om

1993 medinrättades under vårenoffentlig upphandling NOUför
upphandlingen ochden offentligauppgift bl.a. tillsynutöva överatt

nämndens tillsynsområderåd inomlämna information och allmänna
effektiv offentlig upphandling.verka församt en
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Denna förändring har för RRV:s del bl.a. inneburit denatt
instruktionsreglerade uppgiften särskilt granska den statligaatt
upphandlingen upphört och ingår del bland flera inumera som en
verkets revisionsuppgift. Uppgiften utfärda föreskrifter ochatt
allmänna råd har upphört i och med upphandlingsförordningenatt
upphört gälla och lagen offentlig upphandling.att ersatts av om
Uppgiften verka för samordning dock för närvarande åvilaatt anses
RRV i avvaktan på frågan jfr nedan. Samordningsupp-att utretts
giften emellertid inte förenlig med RRV:s revisionsuppgift.anses
Enligt uppgift från RRV sysselsätts där för närvarande handläggareen
och assistent deltid med den statliga inköpssarnordningen. Hosen
RRV dessa inte förslår till passivatt änannatanser man resurser en
roll i sammanhanget. RRV samlar in uppgifter de avropsavtalom som

funktionsansvarigade myndigheterna ingår och sprider informationen
vidare publikation med titeln Avropsavtal för statliggenom en
inköpssamordning. RRV bedriver i den nuvarande situationen inte
någon styrning eller utveckling verksamheten.av

RRV skriften Avropsavtal för statlig inköpssamord-utger numera
ning gång året. Den innehåller sammanställning deen om en av
statliga avropsavtalen. I utgåvan december 1993 finns redogörelseen
för inköpssamordningens uppbyggnad enligt följande s. 1:

Inköpssamordningen syftar till flera myndigheter till-att
centralt, regionalt eller lokalt ska kunnasammans - -

anskaffa eller tjänster på fördelaktigare villkorvaror av-
seende pris, lagring, distribution varjetransport, änm.m.
myndighet kan för sig. En myndighetgöra med storvar
upphandling inom visst område ansvarig för sarnord-ärett
ningen inom detta område funktionsansvarig myndighet.

Den funktionsansvariga myndigheten för ellerettsvarar
flera avropsavtal inom sitt område, den har också andramen
uppgifter. Bl.a. ska den till inköpssamordningen inomattse
området utvecklas i takt med utbudet på marknaden och
efterfrågan hos myndigheterna.

RRV:s roll för övergripandeär samordning ochatt svara
utveckling verksamheten.av

RRV lämnar i skriften Avropsavtal för statlig inköpssamordning vissa
synpunkter och råd i fråga inköpssamordning och myndighetersom
inköp. Enligt börRRV myndigheten utnyttja tillgängliga avropsavtal
och andra former inköpssamordning, myndigheten inte finnerav om

upphandling eller någon lösning förmånligareatt separaten annan ger
villkor. Vid bedömning upphandling ellerseparatav om en annan
lösning förmånligare bör myndighetenär beakta de särskildaäven
kostnader följer inte utnyttja inköpssamordningen,att t.ex.som av

191



Inköpssamordning SOU 1994:136

sig sakkun-för skaffamerkostnader och kostnaderadministrativa att
skap.

andratillgängliga avropsavtal ellerutnyttjarmyndighet inteOm en
upphandlingfinnerinköpssamordning för denformer att separatattav
enligt RRVförrnånligare villkor, börnågon lösningeller gerannan

förhar samord-myndighetmyndigheten informera den ansvarsom
tillanledningeneller tjänsten ochspecifikaningen den angevaranav

upphandling börin anbud vidmyndigheten begärdetta. När separat
med vilkentillfråga den leverantörskälaffärsmässigaden ävenav

någonaffärsverk ellermyndigheter,tecknats. Centralaavropsavtal har
inköpssarnord-organiseramyndigheterandra attsom avseravgrupp

detta.informera RRVning bör om
använda avropsavtalförmånen kunnavidareframhållerRRV attatt

får missbrukas såmyndigheter inteför fleratecknaseller dylikt som
få för-enda syftetanvänds i deti avtalenprisuppgifter attetc.att

förfarande kansådantleverantör. Ettmånligare villkor hos en annan
myndig-avtalstecknandesåväl leverantörerhosminska intresset som

statsförvaltningen.avtal för helafortsättningen slutaiheter att
myndigheterna ochfråninformationockså fråganberörRRV om

följande anvisningar:därvidger

funktionsansvarigaförse denmöjligtmyndighet börVarje om
synpunkter påbehov,sitt förväntadeuppgiftermedmyndigheten om

avtal för.tecknaprodukterförslag tillochoch kvaliteter atttyper nya

avvikerleveransdärförreklameratvingasmyndighetEn att ensom
tilldetta denmeddelaomgåendeavropsavtalet börifrån villkoren

åtgärder.för eventuellamyndighetenavtalstecknande

avropsavtal eller anordnatecknamyndighetEn egetattsom avser
kontakta RRV.dessförinnanbörinköpssamordning sättannat

statligtför vilkenproduktanbud påfårmyndighetEn ensom
haranbudetobservantslutits börredanavropsavtal omvara

anbudskonkurrensiblivit utslagettidigareföretaglämnats ett somav
inkilningsofferter börs.k.avropsavtalet. Dennagällandedet typ avom

försvåraskulle kunnadetundantagsfall, eftersomiinte änantas annat
vilkaInformationavropsavtal.kommandetecknandet somomav

myndigheten.avtalstecknandefås från denanbudstävlan kandeltagit i

nämndauppgift i RRV:senligtmyndigheterFunktionsansvariga är
myndigheterexisterandeskrift följande ännu
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Banverket-
Försvarets materielverk-
Luftfartsverket-
Rikspolisstyrelsen-
Räddningsverket-
Statskontoret-
Verket för högskoleservice-
Vägverket.-

Statskontoret har allmänt för inforrnationsfrågor ochett ansvar
Europaintegrationen. Kontoret tecknar ramavtal generella avtal inom
informationsteknologi ID-området. ADB-utrustning i anskaffasstaten
i utsträckning %avropsavtal ca 80 anskaffningen.stor genom av

Statskontoret fram Standardavtal myndigheterna kantar egna som
använda vid ADB-anskaffning. Dessa har utarbetats ensidigt av
beställaren dvs. Statskontoret har branschen. Inomaccepteratsmen av
informationsteknologiomrâdet det vanligt leverantörernaär attannars
utarbetar leverantörsvänliga standardavtal.egna

Statskontoret det finns administrativa fördelar medattanser
ramavtal eftersom myndigheten bara behöver och inte självavropa
behöver sig in i upphandlingar och därmed också ofta komplice-ge -
rade förhandlingar. Om myndighet utnyttjar Statskontoretsen-
ramavtal får den tillgång till experträd och indirekt hjälpäven av
Statskontorets kravspeciñkationer. myndighetOm skall köpaen ny
datautrustning och vill råd kanha den dock inte vända tillsignumera
Statskontoret hänvisad till köpa råd på marknaden.är Öppnautan att

I Statskontorets årliga sammanställning myndigheternas ADB-över
kostnader och ADB-utrustning 1993:12 ADB i civila statsför-
valtningen försvaret 1993 finns beskrivning myndigheternasen av

Statskontorets inköpssamordning fts. 25 bl.a. följandesyn av
innehåll.

För reda på myndigheterna verkligen haftatt ta nyttaom av
denna inköpssamordning har Statskontoret gjort effektana-en
lys för budgetåret 199192.

Myndigheterna mycket samstämmiga de positivavar om
effekterna Statskontorets inköpssamordning. Deav uppgav
att:

Resursförbrukningen förblir lägre myndigheternaso upp-
handling
Upphandlingen kortare tidtaro

förmånligaDet köpprisero ger
Kraven på beställaren minskaro
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Myndighetens beslutsfattande underlättaso
Myndigheterna får bra marknadskännedom0
Produktkvaliteten säkras produkterna verkligenatt0 -
följer standarder, ergonomi- och miljökrav
Avtalen ökad köptryggheto ger
Inköpssamordning effektiv påtryckning på leveran-o ger en
tören

får förmånliga tilläggsanskaffningarDe priser vidäven0
flexiblare utbud underhållstjänsterDet ochstörreo ger av

bra avtalsvillkor.Deto ger

statsförvaltningen anskaffade under budgetåret 199192
ADB-utrustning till köpvärde drygt ochtotaltett av en en
halv miljard.

all utrustningStatskontorets avtal täcker inte ärutan
inriktad på sådan utrustning köps i volymer. Detstorasom

för sådan utrustning inköpssamordning effekter.är som ger
således fråga persondatorer, bärbara datorer,Det är om

skrivare, lokala nätverk, Unix-datorer, m.m.programvaror
småskalig ADB-utrustning.Man kan beteckna det som

endastStordatorer eller speciell utrustningannan som
på begränsat antal ställen omfattas inteanvänds ett av

inköpssamordningen.
anskaffar ADB-utrustningmyndigheter småskaligDe som

avtal. Statskontoretutnyttjar vanligtvis Statskontorets
två leveranser sådan utrustninguppskattar att treav av

via Statskontorets avtal.beställs
Statskontoret vanligtvisinköpssamordning uppnårGenom

prisnivå ligger mellangaranterad för små avrop somen
% listpriser. Samtliga tillfrågade10-40 under leverantörens

sig Statskontorets avtal.myndigheter har använt av
uppgifter från så levereradesEnligt leverantörerna

mkr, budgetåret 199192,utrustning för 600 överca
årlig besparingStatskontorets avtal. Detta motsvarar en

lägre priser, givet60 mkr räknat enbart i form enavca
förstorkundsrabatt koncernenuppskattad genomsnittlig extra

%.staten i snitt 10
till lägre priser för deStatskontorets avtal bidrar även

användamyndigheternaupphandlingar gör utan attsom
uppnås StatskontoretsStatskontorets avtal. Det attgenom

uppskattar dessaavtal etablerar prisnivå. Statskontoret atten
vinster uppgick till 10-15 miljoner kronor.

800utrustning förbudgetåret 199394 levereradesStatskontoret har uppgett att ca
årlig besparing på 80 mkr.mkr vilket motsvarar caen
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6.3 Riksrevisionsverkets förslag till framtida

ordning

RRV har den statliga inköpssamordningen med avseende på hurutrett
den skall skötas i framtiden. Det har framförts synpunkter attom
samordningsuppgiften inte förenlig med RRV:s revisionsuppgift.är
Utredningen föreslog RRV:s Effektivare samordningrapport av
statlig upphandling Statens lokalförsörjningsverk skall statligatt vara
inköpssamordnare.

Enligt s. 15 talar kostnadsskäl för framtida aktivrapporten en
samordning upphandlingen i Samordningen bör ske påstaten.av
frivillighetens grund. Verksamhetens volymer därmed främststyrs av
de statliga efterfrågan pâ denna samordning och dettyporganens av
effektivitetstryck statsmakterna på Efter-sätter statenssom organ.
frågan torde i sin främst de kostnadsfördelar, såväl itur styras av
fråga förmånligare priser administrativa besparingar,om som som

kan tillgodogöra sig Samordningen.organen genom
Verksamheten bör enligt självñnansierad. Eventuelltrapporten vara

bör startkapital tillföras för finansiera investeringar i bl.a. inforrna-att
tionssystem.

Motiven för förslaget bl.a. följande:var
Statens lokalförsörjningsverk har affärsinriktad kultur, dvs.en-
myndigheten till del intäktsñnansieradär uppdrag frånstor genom
myndigheter och regering.
Verket har hela statsförvaltningen kund.som-
Verket arbetar i dag bl.a. med upphandling verket bistårattgenom-
myndigheter med upphandla lokaler. Denna uppgift kan kopplasatt
till upphandling andra produkter de statligaav som organen
behöver för sin verksamhet och i sina lokaler.
Verket hör till Finansdepartementet.-

fåFör god förankring verksamheten bland de statligaatt en av
bör enligt eller flera upphandlingsråd knytas tillrapporten ettorganen

verket. dessaI bör för nyttjare tjänsterna ingå.representanter av
RRV sig kunnasäger det finns behoväven för regeringenatt ettse
lägga andra uppdrag inom upphandlingsornrådet på lokalförsörj-att ut

ningsverket, bistå viss myndighet i viss upphandling ellert.ex. att en
direkt bistå regeringen med upphandlingskompetens.att

RRV vidare omfattningen verksamheten börattanser av vara
beroende Statens lokalförsörjningsverk och dess kunders övrigaav
statliga förmågaorgans driva inköpsfrågorna strategiskt ochatt att
samordna på bra sätt.ett
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därefterochremissbehandlat utredningsrapportenharRRV
därtill Finansdepartementetjämte remissvarenöverlänmat rapporten

frågan bereds.numera

Riksrevisions-påRemissinstansernas synpunkter6.4

framtida ordningtillförslagverkets

Sammanfattning6.4. l

inköpssamordning.positiva tillställer sig lagRemissinstansema över
varit tillräckligtutredning intedock RRV:sFlera dem attanserav
för allsidigtillförlitligt underlagför bildadjupgående att ett en

samordningsfrâgan.bedömning av
sjukvårdsstyrelse,Fortiñkationsförvaltningen, FörsvaretsBanverket,

tillstyrker förslaget.lokalförsörj ningsverkochRäddningsverket Statens
frivillig.samordningen börFlertalet remissinstanser att varaanser

bortse fråninte kandock pekat påKonkurrensverket har attatt man
inköp oftafå låga priser vidför ärde förutsättningarnabästa attatt
Rikspolisstyrel-viss inköpsvolym.förväg kanleverantören i garantera

samordning.med frivilligockså nackdelarRPS berörsen
negativa tillStatskontoretupphandling ochför offentlig ärNämnden

inköpssarnordnare.centrallokalförsörjningsverk skallStatensatt vara
förslaget.tveksamhet tilluttrycker vissRPS

högskoleservice har ingetoch Verket förLuftfartsverket emot att
samordnare.lokalförsörjningsverk blirStatens

i princip börsamordningenflesta remissinstanserDe att varaanser
arlslagsfmartsiering.förordar dockKonkurrensverketälvñnansierad.

synpunkter6.4.2 Allmänna

tillräckligt analyseratinteKonkurrensverkets mening har RRVEnligt
upphandling.statligt samordnadmöjligheter tillförutsättningar för och

många fall kanKonkurrensverket det imed RRVI likhet attanser
Konkurrens-gäller enligtsamordnade inköp. Detfördelar medfinnas

standardiserings ellerhar högsådana produkterverket främst som en
inköps-uppvärmning därolja förhomogenitetsgrad visst.ex. stor

kvantitetsrabatter.volym kan högage
samordnadfråga vidviktigframhållerKonkurrensverket att en

få påeffekter detta kanavropsavtal vilkaupphandling ärt.ex.genom
behandlas inte i RRV:sfrågoraktuella marknaden. Dessaden rapport.

196



InköpssamordningSOU 1994:136

alltförEn samordning och koncentration till huvudman ochstor en
beställare beträffande såväl totala volymer upphand-totaltsom
lingsvärde kan vid anbudsgivning leda till samarbete på producentsidan

företagoch mindre ställs utanför möjligheten anbudskonkurrera.att att
ibland medföraDetta kan antalet anbudsgivare blir få, vilket i sinatt

sannolikt skulle medföra högre priser vid fungerande konkur-äntur
Från konkurrens- effektivitetssynpunktoch det såledesärrens.

angeläget förhindra alltförsamordnad upphandling leder tillatt att
stark köpar- och leverantörskoncentration.

förNämnden ojfentlig upphandling NOU det redovisadeattanser
materialet väl för ska kunna dra några långtgåendeär tunt att man
slutsatser beträffande den statliga inköpssamordningen.

NOU instämmer i uppfattning kostnadsskäl talat förRRV:s att en
framtida aktiv upphandlingen intesamordning i staten,av men anser

besparingspotentialen erforderlig analys i remissen. Manägnatsatt
borde därför börja med kartlägga vilka områden äratt mestsom
angelägna samordna; därvid för övrigt antaltorde ett stortatt av

avtal utgå vissa områden behövanuvarande kunna och snarastnya
studeras. Därefter bör hur samordning ellerövervägas typannan av

bör alltid avropsavtal ramavtalsamverkan ske; det inte ärär ett som
expertmyndigheter för olikadet angelägna. Attmest t.ex. utse upp-

handlingsomrâden fungerar rådgivare för andra myndighetersom som
Råd-och behov för kan viktigare.vid regeringen änäven vara

tekniskagivningen skulle kunna allt ifrån kravspecifikationer,avse
upphandlingsförfaranden ochstandarder och avtalsutfomming till

upphandlingsrâdleverantörsbedömning. bygga särskildaAtt upp
kostnadstung hantering.såsom föreslagits i remissen förefaller som en

samverkansformer avgjortssedan behovet samverkan ochFörst av
organisatoriska lösningen skallbör ställning till hur den utta seman

finansiering ska ske.hurresp.
och de förslagRikspolisstyrelsen delar i den beskrivningstort som

finner det angelägetframförs i utredningsrapporten. Styrelsen att
upphandling väl motiverarbetona fördelarna med samordnad ettatt

ekonomiskaframtida samarbete myndigheterna. Demellan de statliga
upphandlingssam-och resursmässiga vinster professionelltettsom

helhetarbete medför för myndigheterna ochär staten avsom --
totalekonomisk betydelse.stor

upphandlingssamordning kanbedömningen utveckladRPS gör att en
i daginte upphandlingsverksamhetavlasta denersätta sommen

Marknadsförutsättningar och konkurren-bedrivs inom myndigheterna.
behoven inomockså i vissa fall samordningsaspekter talar emot enav

dock här fåsarnordningsmyndighet kanså sektor Enstor staten.som
förupphandlingsuppdragviktig roll utföraatten annan genom
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myndighetens räkning eller på konsultbasis bidra till kompeten-att att
sutveckla personal.

RPS vill också peka på den upphandlingslagens tillkomstatt nya
medför frivillig samverkan med andra aktörer inom den offentligaatt
sektorn i dag möjlig helt tidigare. Dessaär sätt änett annat
samarbetsformer kan komma utnyttjas komplement tillatt som en
statlig inköpssamordning. Här kan behov speciellagemensamma av
tjänster eller inom geografiskt specialise-elleravgränsatt.ex. ettvaror

verksamhetsområde motivera alternativa lösningar till renodladrat en
statlig inköpssamordning.

Luftfartsverket finns fortsattLFV det behovatt ettanser av
samordning i den statliga upphandlingen.

Samordningen bör enligt inriktas dels på produkterLFV som
efterfrågas många myndigheter och verk eller med sådan frekvensav

volymer kan klara prisfördelar, dels på högvärdigaatt stora ge
produkter efterfrågas sådani omfattning motsvarandeattsom
skalfördelar kan utvinnas. måsteEn omständighet observeras isom
detta sammanhang leverantören måste avslöjai avropsavtalär att ett
sin prisnivå för konkurrenterna någon för fåha garantiutan att att
beställningar. Detta kan leda till sådan försiktighet i prissättningen att
den blirinte tillräckligt konkurrenskraftig.

Statskontoret utredningen bild inköpssarn-snävattanser ger en av
ordning. Inköpssamordning kan omfatta rad aktiviteter detutöveren

avtalsslutandet. kan bl.a. framtagning hjälpmedel iDet gällarena av
form kravspecifikationer, Standardavtal avtalstexterav gemensamma
och marknadsöversikter myndigheter använda i sinkansom egen
upphandling. Enligt Statskontorets erfarenhet från data- och teleom-
rådet sådana insatser besparingar. Statskontoret pekar ävenstorager
på behov insatser denna inom konsultområdet.typav av

kraftfullt medelInköpssamordning i denna vidare form är ett att
åstadkomma problem.enhetliga lösningar på koncerngemensarnma

6.4.3 Synpunkter på samordningen skall underutövasom
frivillighet eller tvång

Enligt Konkurrensverkets mening det utifrån inteRRV:sär rapport
möjligt dra rimligt säker slutsats frågan avropsavtalen skalliatt en om

frivilliga eller tvingande. kan nämligen inte bortses från detDetvara
faktum, bästa förutsättningarna många fall för få låga priseriatt att
vid inköp inköps-leverantören i förväg kan vissär att garanteras en
volym. den på ungefär kanOm statliga upphandlaren endast ett

framtida kunskapuppskatta inköpsvolym, grund bristandeav om
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vilken utsträckningi myndigheterna kommer utnyttjaatt ett av-
ropsavtal, saknas viktig förutsättning för leverantören erbjudaatten
förmånliga inköpspriser. Dessutom kan heller inte uteslutas risken att
statlig myndighet bekvämlighetsskäl utnyttjar avropsavtalett utanav

genomförd upphandling myndigheten skulle haprövaatt om egen av
blivit förmånligare. RRV:s slutsats avropsavtal utnyttjasendastattom

detta förmånligt kan enligt Konkurrensverket därför i hög gradärom
ifrågasättas.

Nämnden för offentlig upphandling instämmer i samordning böratt
på frivillighetensske grund.

Rikspolisstyrelsen påpekar fr.o.m. den januari 1994 omfattas1att
all offentlig upphandling lagen offentlig upphandling. Lagenav om
ställer bl.a. höga krav på de upphandlande enheterna fullföljer deatt
åtaganden utlovas vid upphandling. Myndigheten kan också blisom
skadeståndsskyldig felaktigheter begås. Med detta grundom som -
och med hänsyn till affärsetiska aspekter medför detta ökadetagen -

på anbudsförutsättningarna frånkrav utgår realistiska bedömningaratt
förväntadedet utnyttjandet avtalet. Frivillighet utnyttja denöver attav

statliga inköpssamordningen blir därmed viktig faktor därfören som
måsteklart framgå i upphandlingsunderlaget. Detta kan dock förväntas

minska anbudsgivarnas intresse för försämradeupphandlingen med
villkor följd. Den RRV föreslagna modellen samla deattsom av
deltagande myndigheterna i upphandlingsråd kan enligt RPSett
utnyttjas för undvika sådan effekt. Dessa myndigheter kundeatt en
därvid träffa överenskommelse utnyttja planerat ramavtal.att ettom
Därigenom skulle utfästelser utnyttjande avtaletgaranteratom av

innankunna upphandlingen genomförs.ges
Luftfartsverketdelar utredningens uppfattning samordningen skallatt

frivillig. Villkoren således såi avropsavtalen måstevara vara
fördelaktiga jämfört med tänkbara alternativ stimulerar till högtdeatt
utnyttjande. kräver den avtalsslutande har godDetta att parten
kännedom priskänsligheten och andra faktorer påverkarom som
köpbeteendet.

Verket för högskoleservice berörde frågan frivillighetVHS om
eller tvång. VHS framhöll därvid köptroheten för-även äratt om
hållandevis hög, skall medveten ramavtalen i mångaattman vara om
fall används slagträ för erhålla bättre villkor vidännuattsom
enstaka anskaffningar. rekommenderar frivillighet, kompletteratVHS
med rapporteringsskyldighet vid val utanför gällande ramavtal.en

för avtalsslutaren mark-Detta återkoppling till ramavtalensatt ge
nadsvärde.
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samordnare6.4.4 Valet av

verketförslagetlokalförsörjningsverk instämmer iSLFVStatens att
statlig upphandlingför samordningskall över samtansvaretta av

uppdragoch arbetar på iSLFV efterfrågestyrtframhåller är samtatt
resultatbud-konsultområdet och medinomkonkurrensöppen separata

affärsområdet.getar
flyttamotiven förför offentlig upphandlingNämnden att attanser

motivenframhålleralltför NOUsamordningen till SLFV är atttunna.
samordningen.hittills sköttin på RRVför övrigt bättre sompassar

anförtrosskulleinvändningen just SLFVallvarligasteDen mot att
skulle behöva byggasupphandlingskompetensuppgiften särskildär att

upphandlingsverksamhet ochegentlig ärVerket har ingen egen,upp.
på området. Itrovärdig sakkunnigdärför knappast rapportensom

lokaler.med upphandlabistår myndigheterframhålls verket attatt
offentligstycket lagenkap. § andraHärvid bör observeras 5 1 om

tillämpaskapitel skall inte iBestämmelserna i dettaupphandling:
form helstnyttjanderätt i vadanskaffning ellerfråga l somavom

fast egendomeller egendomtill fastighet, byggnad utgörsomannan
rättigheterbyggnad ellertill fastighet eller nämnteller tillbehör nuav

slag.
för-under ingautvecklingsarbetetuppgiften fortsättaOm att

åläggsuppgiftenföreslår NOUpå RRV,hållanden kan kvarstanna att
bredmedmyndigheternaupphandlandenågon de stora upp-av

materiel-Rikspolisstyrelsen, Försvaretshandlingsverksamhet, såsom
till Finans-knytningenhögskoleservice. Omverk eller Verket för

föredraStatskontoretväsentligdepartementet betraktas är attsom
framför SLFV.

ifrågainte kan kommatilläggas NOUAvslutningsvis bör kanske att
offentligtillsynsfunktionenNOU harför uppgiften eftersom över

inköpssarnordningen.omfattar den statligaupphandling, ävensom
framtidaerhåller detföreslår SLFVtill RRVMed hänsyn attatt

inomupphandlingsverksamhetensamordnahuvudansvaret för statenatt
synnerligendetdenframhåller Rikspolisstyrelsen att varaanser

samordningsverksarnhetenknyts tilldeangeläget att personer som
kvalifice-erfarenhetkunskaper ochställda kravuppfyller högt om

förvärdehar särskiltDå samordningenoffentlig upphandling.rad
fördelkan detmedelstora myndighetermindre och att ansvaretvara en

förutsättningar.motsvarandemyndighet medöverlåtes på en
tillgängliga harfinnsoch kompetensförutsättningUnder att resurser

tilldelassamordningsuppgiftenLuftfartsverket ingenting attemot
lokalförsörjningsverk.Statens
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Verket för högskoleservice ställer sig positivt till förslaget SLFVatt
får huvudansvaret för samordna upphandling i Detta underatt staten.
förutsättning samordning sker med existerande myndigheter, såatt nu

inte ytterligare konkurrerande funktioner byggs inom detatt upp
statliga området.

VHS framhåller sitt intresse aktivt verka för sådanattav en
samverkan påpekar VHS verkar inom hela statsförvaltningen,samt att
både beträffande upphandling ramavtal och upphandlingav
uppdragsbasis. Verksamheten helt intäktsñnansierad och omfattarär
utrustning, tjänsterentreprenader och inredning. VHS sig hauppger

hög teknisk och kommersiell kompetens och lång erfarenheten av
kvalificerad upphandling för statsförvaltningen. Dessutom VHSuppger

det inom verket finns dels kvalificerat inköpsstödsystem, delsatt ett
förutsättningar för spridning och marknadsföring ramavtal bl.a.av

avtalsdatabas.genom en
Statskontoret utredningen inte tillräckligt underlag förattanser ger
bedöma SLFV skall ha huvudansvar för samordna upphand-att attom

lingen i statsförvaltningen. Statskontoret förhållandet mellanattanser
samordnare funktionsansvarigoch myndighet bör klargöras ytterligare.

Statskontorets erfarenhet den för inköpssamord-är att som svarar
inomning produktområde måste ha mycket god beställarkompe-ett en
inom området för inköpssamordningen skall bli effektiv ochtens att

efterfrågad. Det räcker inte med allmän upphandlingskompetens. Detta
förtalar del inköpssamordningen bör baserasatt storen av

funktionsansvariga myndigheter har den nödvändiga kompetensensom
olika produktområden.inom

Däremot finns det behov samordnande instans till-av en som
med funktionsansvariga myndigheter bevakar inköps-attsammans

samordning kommer till stånd inom områden där den lönsam. Denär
samordnande instansen bör också för riktlinjer för hur in-svara
köpssamordning skall bedrivas och hur myndigheter bör använda
inköpssamordningens resultat. Vidare bör samordnaren försvara

informationsinsatser.gemensamma
Utredningen samordnaren skall för upphandlingsstödattanger svara

till myndigheter. Statskontorets erfarenhet det upphandlingsstödär att
myndigheter efterfrågar endast till begränsad del stöd i detsom avser

formella upphandlingsarbetet gäller främst sakkompetens inomutan
omrâdet.

Det behövs således god beställarkompetens för stödet skall bliatten
effektivt efterfrågat.och endaEn organisation kan inte uppfylla kraven

starkpå beställarkompetens inom olika upphandlingsornråden.en

201



Inköpssamordning SOU 1994:136

6.4.5 Finansiering

börmodell RRVKonkurrensverket har kommenterat den ansersom
upphandling ochsamordnad statligfinansiera arbetet medgälla för att

lokalförsörjningsverk,framtagande avropsavtal. Statens somav
dennasåledes finansierainköpssamordningen, skulleföreslås försvara

punktavgifteravropad volym,med provisioner påverksamhet t.ex.
finansieringssättmedlemsavgifter Redovisade ärârspremie, m.m.

effektivitetsfrämjande.alltidKonkurrensverkets mening inteenligt
erbjudasmyndigheter skulle kunnatjänsterExempelvis bör de avsom

upphandlingssammanhang,lokalförsörjningsverk iStatens t.ex.
utnyttjandeexklusiveoch avtalstjänsterförhandlings- avm.m.

prissättning. Statensmarknadsmässigomfattasavropsavtal, av
marknadenställning pågynnadlokalförsörjningsverk bör inte ges en

förhandlings- ochmyndigheternas inköpfall. Föri detta av-av
mellan.företag väljafinns konkurrerandetalstjänster, att

frivilligtmyndigheterandraträffa och ramavtal,Att somavrops-
uppfattningKonkurrensverketsenligtvälja utnyttja, börkan att vara

talar förmyndighetsuppgift anslagsfinansieras. Detoch ensomen
ansvarigintressekonflikt förfinnaslösning det kansådan är att en

grundavropsavtal påsnabbt slutadelsmyndighet mellan att t.ex. av
detta,verksamhet kan krävasinfinansieringmyndigheternasatt av

tecknandeochför förhandlingartidsperiodibland längredels att aven
andrainköpsvillkor. Med 0rdförmånligareinnebäraavropsavtal kan

finansieringen,förordadeRRVrisk med denfinns alltid attaven
medel förförmål i sig i ställetblirtecknande avropsavtal ettettav

låga inköpspriser.
ramavtalsverk-iupphandling instämmerojfentligNämnden för att

självfinansierad.i huvudsak börsamhet vara
samordningsverksamheten såsomLuftfartsverket ut-attanser

såskall tolkassjälvfinansierad. Dettaföreslår börredningen attvara
skall fåfunktionsmyndigheternamyndigheten ochsamordnandeden
täckta.upphandlingsarbetesamordnings- ochmerkostnader försina

provisionssystemfrån dekunna hämtaskostnadstäckning börDenna
funktionsmyn-sigvänder LFVredan tillämpas. Däremot emot attsom

återbäringar.ellerprovisionervinsterskall kunnadigheter göra genom
oftastprovisiondenhögskoleserviceVerket för tas utatt somanser

varför andravissa leverantörermotivera förkan svåribland attvara
skall uteslutas.avtalsslutaren intefinansieringsmodeller för

bedrivsinköpssamordningdenStatskontoret att avsomanser
självfinansierad.börmyndigheter i principfunktionsansvariga vara

etableralång tiddetvill peka påStatskontoretMen atttaratt
sigintäkter. Detproduktomrâde och få rörinköpssamordning inom ett
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ofta några år från det arbetet till dess intäkterstartatsom att upp-
kommer i form provisioner på avropade volymer.t.ex. Det finnsav
därför behov särskild finansiering förett inköpssamord-att startaav
ning inom produktområde. finnsDet också behovett nytt särskildav
finansiering för driva inköpssamordning med den bredare inriktningatt
hjälpmedel i form kravspecifikationer, Standardavtal, marknads-av
Översikter m.m. Statskontoret pekar på. Det svårtärsom att
självfinansiera sådana insatser.

Statskontoret det kan bli svårt få till ståndtror heltatt att en
självñnansierad verksamhet hos samordnaren. Statskontoret attanser
intäkter formi provisioner på avropad volym förstai handt.ex.av
bör till den funktionsansvariga myndigheten för täcka dennesatt
kostnader.

6.5 Inköpssamordningen i Danmark

Den statliga inköpssamordningen i Danmark sköts offentligt ägtettav
aktiebolag, nämligen Statens Kommunemes Indkøbs Service ASog
Indkøbs Service. Som framgår sysslar bolaget med helanamnetav

offentligaden sektorns inköp. Bolaget bildades i juni 1994 då
affärsverket Statens Indkøb bolagiserades och gick medsamman
Kommunemes Landsforenings Vareformidling. Bolagets huvudsyfte

erbjuda kunder inomär hela den offentligaatt sektorn ökaden
inköpseffektivitet och inköpssäkerhet. I Danmark finns således inte
någon myndighet har för den statliga inköpssamordningen.som ansvar

Indkøbs Service föregångare på det statliga området Statensvar
Indkøb. Direktoratet for Statens Indkøb blev år 1992 ombildat till
affärsverket Statens Indkøb eftersom de tidigare gratistjänsterna från
direktoratet till den statliga sektorns brukare i fortsättningen skulle
levereras på marknadsmässiga villkor för uppnå möjligastörstaatt
effektivitet vid de statliga inköpen. Statens Indkøb fick samtidigt rätt

sälja sina servicetjänster till hela den offentligaatt sektorn. Den
möjligheten utnyttjades dock inte eftersom Statens Indkøb i inlednings-
skedet koncentrerade sina aktiviteter till den statliga sektorn i vid
mening.

Samgåendet mellan Statens Indkøb och Kommunemes Landsfore-
nings Vareforrnidling motiveras fusionen mellan dessa två,attav var

sigför små inköpsorganisationer, organisatorisk styrkager en som
samtidigt innebär naturliga rationaliseringsvinster. Samgåendet anses
också leda till ökad insyn och konkurrens inom den offentliga
upphandlingen med besparingar och lägre offentliga utgifter följd.som
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sinaomsättninghaftårenunder deIndkøb harStatens senaste en
danska kronor.miljarder1,2storleksordningenramavtal i100ca

motsvarandeunderVarefonnidling harLandsforeningsKommunemes
totalaomsättning. Denidanska kronormiljarderhaft 0,9tid ca

miljarderuppgå till 60-75beräknasanskaffningsbudgetenoffentliga
miljarderomkring 11-12sigbelöperår. Däravdanska kronor per

detförrelevansharoch tjänsterpå dedanska kronor somvarugrupper
blirServiceIndkøbsförUtgångspunktenramavtal.bolagetsnya

vilketdanska kronormiljarderomsättning på 2 motsva-således caen
och% relevanta20 demarknadsandel på varugruppernaavcaenrar

tjänsterna.
tecknamyndigheter kanbestår iverksamhetenförGrundvalen att
tilltillgångoch därigenomServiceIndkøbs etthosabonnemang

rådgivning.ramavtal ochinnefattar bl.a.servicepaket som
effektivpåsynpunkterföljandeformuleratharIndkøbs Service

rabatter.frågainte baraupphandlingEffektivupphandling: är omen
möjligaminstamöjliga utbytefåocksåhandlar störstaDet att avom

uppnåService kanIndkøbsmedsamarbeteVidresursinsats. ett man
Detuppnåskan sätt.upphandlingseffektivitet än annatstörre som

påkoncentrerasstället kanimöjlighet att resurser somsparager
verksamhet.egentligamyndighetens

till radtillgångServiceIndkøbshosabonnemangEtt enger
exempelvis:upphandlingsfördelar

fördelaktigaandraochprisrabatteri formStorköpsfördelar av-
helainköpsvolym församladbaserade påleveransvillkor, storen

sektorn.offentligaden
själv harnormaltenskild abonnenturval änEtt större varor enav-

till.tillgång
EG-upphandlingar.genomförasjälvBefrielse från att-

myndig-besparingarresursmässigaoch attAdministrativa genom-
avtalsförhand-eller föraanbudbehöver lämnainteheten egnaegna

lingar.
utnyttjandeupphandlingsförfarandekorrektförGaranti ett genom-

know-how.bolagetsav
varjeinomflera leverantörermellanValfrihet varugrupp.-

ADB-abonnemang.särskilttecknaMöjlighet ettatt-
arbetsmiljoch ömäs-energibesparandemiljömässiga,Garanti för att-

beaktas.förhållandensiga

inne-i abonnemangssystemetkärnanupphandlingssystem ärDet som
inköpskatalog.fungerarpraktikenisju storhåller pärmar som ensom

samtliga leverantörerfrånoch priserbroschyrerinnehållerPärmarna
Alla be-tilluppdateringar pärrnarna.översändsmånadvarjeoch
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enskildebetalningar sker direkt mellan denställningar, leveranser och
Indkøbs skall anlitas enbartoch leverantörerna. Serviceabonnenten

bådafrågor kan lösas devid reklamationer eller andra intesom av
parterna.

huvudvarugrupper:Ett abonnemang innehåller följande
kontorsmaskiner-
ADB och kommunikation-

inventariermöbler och-
trycksakerochpappersvaror-

kontorsartiklar-
bränsle, eldningsolja och naturgas-
bilar och reservdelar-
textilier, beklädnad och säkerhetsutstyrsel-
livsmedel-
köksmaskiner och automater-
el-artiklar lamporoch-

och målarfärgjärnvaror-
rengöringsartiklar och rengöringsmaskiner-
läromedel och radioTV-
forsknings- laboratorieutrustningoch-
tjänster.-

har IndkøbsBeträffande blir enligt ramavtalenleverantörsomvem
Erfarenheterna visar det iredovisat följande synpunkter:Service att

direkt medinte förekommer handel gränsernaöver storasettstort
de och tjänsterutländska producenter såvitt gäller somvarugrupper

fungerarMarknaden för dessa och tjänstertäcks ramavtalen.av varor
utländska liksom danskahuvudregel på så sätt att varorvarorsom -

i Danmark. Detsäljs företag placerademarknadsförs och ärsomav-
finnahittills kommerbolaget påinnebär det sätt attatt somnya samma

Danmark.företag ibland små och mellanstoraramavtalsleverantörer
ytterligareleveransmöjligheter stärksSmå mellanstora företagsoch

leverans-använder leverantörer meddelvis sig ettatt avgenom man
avgränsadhela landet barainte sträcker sigåtagande över utan ensom

eventuella försäljningsnätregion. Härtill kommer leverantörernasatt
det avtalats. Ingenmöjligaste mån anlitas vid distributioneni av som

leverantörer. Somfår andraleverantör ensamrätt utestängersom
leverantör för varjedet ocksåhuvudregel kommer änatt envara mer

enskild varugrupp.
frivilligt ochutnyttjande ramavtalen heltAbonnemang och ärav

Danmark.offentliga sektorn ierbjudande till denenbartutgör ett
tillgång tillIndkøbs Service inte baraEtt abonnemang hos enger

tjänster.innebär också andrarad ramavtal för och tjänster. Detvaror
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för det första rådgivning och konsulthjälp på timarvodesbasisDet är
på följande upphandlingsområden:

Allmän vägledning upphandlingom-
Utformning anbudsmaterialav-
Upphandlingsjuridik-
Genomförande ADB-upphandlingarav-

beträffande EG-reglerHjälp-
miljöfrågor upphandlingssarnrnanhang.Energi- och i-

tjänster:omfattas följande kompletterandeDessutom
med gratis rådgivningAbonnemangsservice hot-line service-

månadGratis nyhetsbrev varje-
utbildningKurser och-

Särskilt ADB-abonnemang.-

dels abonnemangs-Service finansierar sin verksamhetIndkøbs genom
myndighet skall fåförutsättning föravgifter utgör att ensom en

dedels provisioner påutnyttja bolagets tjänster och avrop somgenom
känner tillavropande myndighetenhos leverantörerna. Dengörs att

provisionenprovision till Indkøbs Serviceleverantören betalar men
fakturan från leverantören.inte påredovisas separat

Utredningens överväganden6.6

myndigheternasframhålls vissadirektivI utredningens att upp-av
inköpssamordningen,för statligainom denhandlingar görs ramen

upphandling används ioffentligavropsavtal i lagenbl.a. omgenom
upphandlingenvidramavtal. Vidarebegreppetstället sägs att

allmännaStandardavtalutsträckningtillämpas dessutom i stor
medleveransbestämmelser har upprättats gemensamt represen-som
stöd myndig-finner detOm utredarenför leverantörerna. atttanter

något avseende börförändras iavtal behöverfår dessaheterna genom
redovisas.övervägandendirektiven dessaenligt även

in-ifrån det behövsutgår sålundaUtredningsuppdraget att en
kallavad skulle kunnabegränsat tillköpssarnordning och är man

vilkenfrågaför samordningen. Detformerna är närmast typ avom
utformas.samordningen börbehövs och hursamordning som

vilka myndighetervilken ellerdäremot inteUtredningsuppdraget avser
fram tillutredningen inte kommerför så vittskall medverka, attsom

den samordningför klaraorganisatorisk förändringbehövsdet atten
inköpsmyndighet.centralexempelvisutredningen förordar, ensom

206



Inköpssamordningsou 1994:136

Staten beräknas upphandla för miljarder105 kronor året; däravom
förtjänster 55,6 miljarder kronor, förinvesteringar 28,1 miljarder

kronorkronor och för 21,1 miljarder RRV har även uppgettvaror
de upphandlade produktområdena i 199192 bl.a.störreatt staten var

konsulter 13,2 miljarder kronor, 3,7 miljarder kronor,resor
datortjänster 2,8 miljarder kronor, kontorsmaskiner 2,8 miljarder
kronor, och telefon 2,4 miljarder kronor kurs- ochpost- samt
konferensavgifter 2,2 miljarder kronor. De största varugrupperna
beträffande vilka på de olika ramavtalen gjorts budgetåretavrop var
1991923 bl.a. ADB-inköp 650 miljoner kronor, kontorsmöbler 550
miljoner kronor, flygfotogen miljoner361 kronor, kontorsmaskiner
194 miljoner kronor förrädslivsmedel 175 miljoner kronor och
djupfrysta livsmedel miljoner150 kronor. Totalt gjordes påavrop
mellan miljarder3 och 5 miljarder kronor de olika ramavtalen
under budgetåret 199192.

Från RRV har den statliga inköpssamordningen föruppgetts att
närvarande har årsomsättning maximalt 8 miljarder kronor.en om
Prisreduktionen vid avropsavtal kan åt-enligt RRV beräknas till
minstone %.10 Om den statliga inköpssamordningens omsättning
höjdes till miljarder10 kronor vilket enligt RRV kan realistisktvara
skulle följaktligen miljard kronor året.1staten spara om

Statskontoret har enligt uppgifter från leverantörerna såuppgett att
levererades utrustning för 600 miljoner kronor, budgetåret 199192,ca

Statskontorets avtal. årlig besparing på 60Dettaöver motsvarar en ca
miljoner kronor räknat enbart i form lägre priser, givet enav
uppskattad genomsnittlig storkundsrabatt för koncernen statenextra

i snitt %.på 10 Statskontoret dess avtal bidrar till lägreävenattanser
förpriser de upphandlingar myndigheterna användagör utan attsom

Statskontorets avtal. Det uppnås Statskontorets avtalattgenom
etablerar uppgickprisnivå. Statskontoret uppskattar dessa vinsteratten
till 10-15 miljoner kronor.

åvilaUppgiften verka för samordning för närvarandeatt anses
för närvarandeRRV. Såsom redovisats i avsnitt 6.2 sysselsätts där en

handläggare pä statliga inköpssamord-och assistent deltid med denen
förslår tillningen. Hos RRV inte änatt annatanser man resurserna en

2 Uppgifterna statlighämtade från RRV:s Effektivare samordningär rapport av
upphandling 7 där fmansstatistiken statsbudgetens utfalldet detatts. uppges av
framgår 199293 myndigheter inkl. affársverken, upphandling mellanatt staten
myndigheterna angivnahade den totala inköpsvolymen.
3 statligUppgifterna från Effektivare samordninghämtade RRV:sär rapport av

upphandling RRV i sin erhållit uppgifterna från dedär det att turs. uppges
funktionsansvariga myndigheterna.
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uppgifter desamlar inroll i sammanhanget. RRVpassiv avrops-om
sprideringår ochfunktionsansvariga myndigheternadeavtal som

förtiteln Avropsavtalpublikation medinformationen vidare genom en
styrningtill någonhar inteinköpssamordning. RRVstatlig resurser

Även funktionsansvarigadeverksamheten.utvecklingeller av
6.2.redovisats i avsnittmyndigheterna har

ramavtalsåledes deingår i samordningenDe instrument är somsom
ingår.myndigheternafunktionsansvarigade

frivillighet fråninköpssamordningen byggernuvarandeDen
Avropsavtal förskriftendock isida. RRVmyndigheternas uppger

tillgängligautnyttjabörinköpssamordning myndighetenstatlig att
myndigheteninköpssamordningoch andra formeravropsavtal omav

lösningnågonupphandling ellerinte finner separatatt gerannanen
utnyttjar ramavtalmyndighet inte deOmförmånligare villkor. somen

myndighetinformerar denmyndighetenfinns rekommenderar RRV att
eller tjänstenspecifikasamordningen denhar för varanavsom ansvar

undersökningarVid deanledningen till detta.samtidigtoch somanger
dennaemellertidförefaller detutredningen har gjort rapporte-attsom

tillgängligpå grundvalsvårtalltid fungerar. Detring inte är att av
Frånramavtalen.beträffandeanslutningsgradenstatistik ange

anskaffarmyndigheterdehar dockStatskontoret uppgetts att som
avtal.utnyttjar StatskontoretsADB-utrustning vanligtvissmåskalig

utrustningsådantvå leveranseruppskattarStatskontoret att tre avav
avtal.via Statskontoretsbeställs

författningsbestämmel-någonfinns det inte1993Sedan den 15 mars
upphandlingenstatligaverka för denålägger RRV attattsomse

härom i RRV:sbestämmelsefinns någonhellersamordnas. Inte
199394.regleringsbrev för

föreskrifterfinnsfunktionsansvariga myndigheternadeBeträffande
199394 ochregleringsbrevetiför Statskontoretregeringen endastav

1992:397.instruktioni dessför högskoleserviceför Verket
skyldighet elleravseendeföreskriftalltså inte någonfinnsDet -

grund förbemyndigande utgör attsom-
fullgörandeeventuella avtal tillträffarsamordnar ochRRV av

eller församordningen att
VerketochStatskontoretmyndigheterfunktionsansvarigaandra än2.

ramavtal.ingårför högskoleservice
det behövsi direktivenanförts förutsättsinledningsvisSom att en

förformernauppgiftUtredningensinköpssamordning. är prövaatt
samordning.denna

främjai del böröverväganden dennaför utredningensMålet attvara
myndigheternasförslagförverkligande utredningensett omav

verksamhetmyndigheterna i sinskallEnligt dessaekonomiska ansvar.
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medel. Frågormed statligahushållninggodavtal iakttamed omen
effektivthelhetförpåmöjligt lösasskall så långtavtal statenett som

konkurrensmöj-deskall utnyttjaMyndigheternaekonomisktoch sätt.
affärsmässigthandla på sätt.övrigtifinns ochligheter även ettsom

vinnaskanfördelartill deeftersträvaskall därvidDe att ta somvara
§ förslaget15myndigheterandra statligamed bl.a.samarbetegenom

avsnitt 5.5.avtal ochmyndighetersförordning statligatill om
utredningensmyndigheternautgångspunktEn är att omannan -
inomliggeravtalfår ingå deendastförslag ramenaccepteras som-

tillförslaget§verksamhet 9föreskrivs derasvadför omsom
avtal.myndighetersstatligaförordning om

lösliga ochdenanförassist sagda kan rentanledning detl attav
möjligkanskei dagRRV är utansamordning utövarpassiva som
kommentarmöjligenkan sägaförfattningsstöd. Detsamma somman

ingårtvåmyndigheternafunktionsansvariga utomtill deatt --
någonåläggande ibemyndigande ellernågot stödramavtal ettutan av

statligaförordningenannorlundaheltdet blirföreskrift. Men omom
behövsavtalingåvarken RRVDå kaninförs.avtalmyndigheters som

ramavtalingåmyndighetfunktionsansvarigellersamordningenför en
författningsstöd.utan

liksomfinnsföreskrifternaföreslagnade i 15 §bakgrundMot av -
detta kanfall dåi deinköpssamordningbehovnärvarandeför av en-

förmedelstatligamedhushållninggodfrämjadet lättaregöra att en
typfalldeaktuell ialltsåblirinköpssamordninghelhet. Enstaten som

Somhelhet.förbesparingarmedräknakan statendå somman
inköpssamordning närfinnasdet därförföljande börframgår det enav

helhet,i sinstandardproduktersådanagäller statendet genomsom
samordningdennaomfattning. Iköper iårligenmyndigheterna, stor

allaskallramavtalramavtal. Ettseriealltingå framförbör geen
myndigheten rättavtalsslutandedenalltså inte baramyndigheter ---

avtaletdei avtaletvillkorpå de avsersomvaroravropaatt angessom
med leverantören.avtalsförhandlingarytterligareoch detta utan

iramavtal berörsfråganbörsammanhang nämnasI detta att om
199293:88 62.upphandling prop.offentligtill lagenmotiven s.om

uteslutnaför dedirektivettillengelskai dendet textenDär sägs att
ningssektorernaförsörjinomupphandlingfördirektivEG:ssektorerna

Enligtagreement.frameworktalas1.490531EEG art. om
beskrivning görsdendömabegreppet,tordepropositionen att somav

kallasSverigeivaddragidirektivet,i av-motsvarastora som
ochvissa aktörercentralt ellerslutsavtaldvs.ropsavtal, angeravsom

Isinavidåberopakanaktörermindresedanramvillkor avrop.som
offentliglagende iramavtalvidare överpropositionen sägs omatt

på detupphandlasskall sätttröskelvärdenaangivnaupphandling som
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lagen föreskriver och efter det avslutade upphandlingsförfarandet är
existensen ramavtal känd på grund annonseringsreglernaett ochav av
de leverantörer så önskat har kunnat delta i anbudsgivningen. Densom
upphandlande enhet därefter står inför anskaffning bör enligtsom en
propositionen kunna denna anskaffninggöra avtaletmotgenom avrop

för del upphandlingutan göra i lagensatt bemärkelse. Iegen en
propositionen konstateras därefter därigenom bibehålls möjlighetenatt
till det slags inköpssamordning hittills tillämpats i Sverige ochsom

förekommer sina håll inom EES.även Det förekommersom
sålunda inom EG inköp förrådshållningoch sker centraltatt av varor
för hela statsförvaltningen inköpsorganisation i enlighet medav en
varudirektivet och upphandlande enheter sedan direkt frånatt avropar
den annonseringutan att görs.ny m.m.

Genom med ramavtal vinns, liksom hittillsett system degenom
nuvarande avropsavtalen, kan mängdrabatt inteatt staten en som
grundar sig bara på den volym den avtalsslutande myndighetensom
behöver för sin räkning på den volym i sin helhet kanutan statensom
beräknas behöva. Staten får alltså möjlighet förvärva tillatt varorna

lägre pris. Dessutom behöver framett kravspeciñkationerstaten ta
underlag för upphandlingen endast gång i stället förm.m. som atten

varje myndighet detta Vidaregör begränsas förhandlings-separat.
arbetet för helhet betydligt.staten som

Storleken den rabatt, med ramavtal kanett systemav statensom ge
helhet, beror naturligtvis på i hur utsträckning de statligastorsom

myndigheterna utnyttjar avropsmöjligheterna vid sina inköp eller
på vad leverantören sig kunna räkna med i dettasnarare anser

Äravseende. hans erfarenheter dåliga får det förutsättas han räknaratt
med lägre utnyttjandegrad, dvs. han räknar inte med få sälja såen att
mycket totala behov den aktuellamotsvarar I såstatenssom av varan.
fall blir rabatten mindre. Om myndigheterna inte fullt utnyttjarut
möjligheterna blirgöra de övriga fördelar förävenatt statenavrop

i det föregående mindre.angettssom
Ramavtalen bör sida ingås vissa myndigheter funk-statens av

tionsansvariga myndigheter har den expertis främst ekono-som -
misk, juridisk och teknisk och förhandlingskompetens kansom-
behövas. De avtalsslutande myndigheterna bör sålunda ha stora
kunskaper det varusortiment avtalet gälla och denom som avses om
tekniska utvecklingen inom området ha betydandesamt vana av
affärsmässigt genomförda förhandlingar.

I sammanhanget bör understrykas förslaget inköpssamord-att om
ning ramavtal inte får tolkas så myndigheterna inomattgenom ett
produktsortiment berörs ramavtal bara skulle få köpa deettsom av

omfattas ramavtalet. Enligt utredningens mening måstevaror som av
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likartadeköpamyndigheternamöjligt för ävendet att somvarorvara
till-omständighet bättreteknik ellergrundpå annanav ny --

behov.personalseller dessmyndighetensgodoser
behövermyndigheternaförvärv tjänstergällerdetNär somav

Även sigtänkahittillsliksomhär kanförhållandena.varierar man
tjänster kanAndraoch hotell.gällerramavtal. Dettavissa t.ex. resor

aktualiseras.kanknappastramavtalbetingadeså individuellt attvara
bevakning.lokalvård ochexempelvisHit hör

motiv förföregåendeutredningen i detskäl,De angett ensomsom
omfattaframdeles börsamordningentalar förinköpssamordning, att

medoch tjänsteromfattaför närvarande, dvs.detsamma varorsom
kontinuerligdet krävsbör betonasVad ärvolym. attstor ensom

ändringaromfattas, dåböroch tjänstervilkaöversyn somvarorav
ständigt sker.

följandebörinköpssamordningenutformningendet gällerNär av
nämligenalternativ redovisas,tänkbara

inköpsorgana gemensamtett
nuvarande.detliknandeb systemett

utformasb kanenligtochenligt a ettBåde systemet somsystemet
sinvidskyldigamyndigheteralla ärdvs. attobligatorium, att

kanfram till. Delettsamordningenavtaldeupphandling tillämpa som
också byggagällermed vadi likhetemellertid ensom nu-

seriemyndigheternaerbjuderfrivillighet, dvs. staten genom en
upphandlingsköta sinenkeltpåmöjligheter sättramavtal att ett genom

ramavtalen.enligtavrop
knytsintressenekonomiskatillgällerdetNär statensatt ta vara

förmöjlighetenhand tillnaturligtvis i första attstatenintresset genom
enskildvad varjemängdrabatter änframsamordning störreen

fåupphandlingsavtal. Förfå attkan tänkasmyndighet separatagenom
alltframförmöjligt krävsså rabatter att statenfram genomstora som

inköpsorganetdetellermyndighetenförhandlandeden gemensamma
kanvolymvolym. Störstleverantörengaranterakan storen

avtal.till ingångnaanslutningtotalmedkan räknagaranteras manom
medmellanskillnadingenblir detpunkt systemPå denna ett en

fleramedsarnordningssystemochinköpsmyndighetsärskild ett
i dag.skerramavtalsluter sättmyndigheter somsom

Även upphandlingsför-förkostnadermyndigheternasenskildade
skerupphandlingderasandelblir lägrefarandet större somav

dåbehöverMyndigheteninköpssamordning.utnyttjande av engenom
administrationskostnaderbetydandeiblandbetala deinte som upp-

Detupphandlingen.genomföraskallmyndighet självkommer när en
inköpssamord-utnyttjaokompliceratenkelt ochadministrativt attär

ningen.
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Ju anslutningen till inköpssamordningstörre blir desto blirstörreen
också omfattningen avtalsstödet till de upphandlande myndig-av
heterna. En effekt härav dessa myndighetersär kostnader föratt att
skaffa avtalsstöd minskas.annat

Vad i de föregående styckena talar uppenbarligensagts tresom
mycket förstarkt någon form obligatorisk inköpssamordning. Motav

sådant obligatorium talar emellertid flera skäl. sådantEtt obligato-ett
rium skulle nämligen det omöjligt för myndighetgöra vid sidanatten

inköpssamordningen upphandla till de lägre priser myndig-om som
heten själv skulle kunna förhandla fram. Detta skulle gälla i deäven
fall då de priser myndigheten förhandlakan fram tillsammanssom
med myndigheternas kostnader för sin upphandling blir lägre änegna
kostnaderna för upphandling enligt inköpssamordningen. En sådanen
ordning skulle stå i direkt strid med vad gällersom numera om
myndigheternas ekonomiska och skulle minska myndigheternasansvar
intresse så långt möjligt hushålla med statliga medel.att

En obligatorisk inköpssamordning skulle i föroch sig detgöra
lättare för få fram bra avtal därigenomäven dåstaten att att man
lättare kan skaffa den expertis behövs för förhandlingarna och försom
framtagandet kravspecifikationerna. Men å andra sidan måsteav man
då också räkna med leverantörerna någon form samord-att genom av
ning försöker stärka sin förhandlingsposition. Därtill kommer att en
obligatorisk inköpssamordning kan lägre priser endaststatenge om

alltid har den bästa förhandlaren m.fl. Det finns ingetstaten som
direkt stimulerar den förhandlande myndigheten skaffa denna bästaatt
kompetens. Myndigheterna blir enligt obligatorium skyldigaett att
tillämpa det framförhandlade avtalet och detta alldeles oavsett om
avtalet bra eller dåligt. Vadär saknas vid obligatorisksom en
inköpssamordning element konkurrens mellanär ett statensav
företrädare. sådanEn konkurrens kan skapas dels fleraattgenom
myndigheter fåkan axla rollen förhandlare inom inköpssamord-av
ningens och detta beträffande ochäven typram samma av varor
tjänster, dels därigenom de enskilda myndigheterna rättatt attges
teckna avtal i de fall där de lyckas fram bättre villkor.egna

En obligatorisk inköpssamordning kan också motverka sitt syfte -
billigare priser för därigenom den kan komma krävastaten att att-

leverantörerna verkligen kan på sig täcka hela behov.att ta att statens
En sådan ordning skulle i många fall det omöjligt anlitagöra att
mindre och medelstora företag leverantörer bara klararsom som av
leveranserna från eller region. Också härigenom skulle förorten en

ekonomiska intressen nyttig konkurrens motverkas. Dettastatens är
dock inte oundgänglig effekt eftersom kan tänka sig flera avtalen man
med olika leverantörer tillsammans täcker hela behov. Förstatenssom
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ochavtalsådantfårenskild leverantör storvarje antasett vara av
enbartblidärför inte änbör sämrePrisetbetydelse.dominerande om

anlitas.leverantörstoren
påverkaskallprissidanpåfrämstkvalitetramavtaletsEndast ---

förhållandeminne dettahållas ibörinte. Detutnyttjas ellerdet attom
ramavtal.förhandlingarvidförhandlingsargument ettär omgottett
föreskrifttvingandenågonoch inteavgörandedetkvalitetenAtt är

sund konkurrens.ocksåfrämjar en
iinköpssamordninghablir vi börslutsatsUtredningens att aven

börnärvarande. Denföromfattningoch denslagdetsett somstort
förhandlakanmyndigheterdeden meningenfrivillig i att somvara

Viddetta.fåskall kunna göraupphandlingsinavtal förfram bättre
ramavtaletgällandedetavtal bättre änfrågan ärbedömning ettomav

myndighetenförvad det kostarockså tillhittills hänsynliksombör tas
förhandlings-framtagningenochförhandlingarnasjälv sköta avatt

underlaget.
samordningomfattainköpssamordningbörvadUtöver sagts ennu

börramavtalingåttmyndigheterleveransvillkor. Destatliga somav
beträffande deoch rådinformationskyldiga lämnadessutom attvara

ingått.deavtal
liksommåsteramavtalmedverksamhetMyndigheternas m.m.

ramavtalingåendegällerdetTyngdpunkten närsamordnas.hittills av
funktions-dehosnärvarande, liggaförpådock, sättbör somsamma

ochbranschkännedomhardeDetmyndigheterna. äransvariga som
detibehövsupphandlingsexpertistill dentillgångenbästaden som

speciella fallet.
skall fungerainköpssamordningen avsettden föreslagnaFör att

Detfinns.deföreskriftertydligare änbehövs däremot som nusätt
medverkarmyndighetervilkaklargörbestämmelserbehövs somsom

vissaskallföreskrifterEnligt dessahar.uppgifter devilkaoch
ingåsramavtalförverkabestämmerregeringen attmyndigheter som

möjligtocksåbörDettjänster.ochskildaför varavarorgrupper av
sittinomupphandlingerfarenhet attharmyndigheterför stor avsom

så skeravtal. Innaningå sådanaåta sigsjälvupphandlingsomrâde att
uppgifttillharmyndighet attmedskesamråddockbör somen

börmyndigheternafunktionsansvarigainköpen. Desamordna
ingångnadeinformationmyndigheterberördalärrmasjälvfallet om

behövas.kanråddedemoch dessutomramavtalen somge
defullgöramyndighetutseddregeringenhittills börLiksom en av

inköpssamordningenbehövas. Förkansamordningsfunktioner attsom
förändringständigsamhälle underitillfredsställandeskall fungera ett

samordningsmyndighetensfrånaktivitetbetydligtdock störrekrävs en
tillgällerdetsärskilt närhittills attRRV utövat,densida seän som
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ramavtal ingås inom de områdenatt där det behövs. samordnings-
myndigheten bör därvid kunna de råd kan behövas.ge som

Frågan vilken myndighet skall samordningsmyndighetom som vara
ligger för närvarande hos regeringen för beslut i anledning av en
framställning från RRV. I avbidan detta beslut utgår utredningen
ifrån samordningsfunktionen liksom hittillsatt utförs RRV. Dennaav
funktion bör RRV kunna fullgöra inom för sina nuvaranderamen
resurser.

Verksamheten bör självfinansierad avgifter enligtvara genom
avgiftsförordningen från de myndigheter görsom avrop.

Avgifter för närvarandetas leverantörenut görattgenom ett
pristillägg med belopp den avgiftett denmotsvararsom som av-
ropande myndigheten skall betala och sedan inlevererar tillägget till
den myndighet ingått ramavtalet. Ett sådant betala avgiftensättsom att

visserligenär inte helt invändningsfritt. Det innebär nämligen att
leverantören på sig uppgiften reglera frågortar hör hemmaatt som
enbart på köparsidan. En sådan sammanblandning kan också i föroch
sig skapa oklara avtalsförhållanden mellan köpare och säljare.

Enligt vad Statskontoret fungerar emellertid det angivnauppgett
betalasättet avgifter vid inköpssamordningatt oklanderligt. Det

medföraäven besparingar främst därigenomstora Stats-uppges att
kontoret inte behöver utfärda OOO-tals1 fakturor på avgifter till de
avropande myndigheterna.

Mot bakgrund vad Statskontoret anfört finner utredningenav trots
de angivna invändningarna, det bör möjligt behålla detatt attvara
nuvarande för betalningsättet avgifter vid inköpssamordning.av
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Avtalsstöd7

Sammanfattningl7.

myndig-det stöddirektivenligt sinaskall övervägaUtredningen som
inventeringenVidareavtalsfrågor.behöva i sägskanheterna att om

myndig-ordningen visarnuvarandemed denproblemaktuella attav
denutredarenavtalsfrågor bör övervägastöd ibehöver ökatheterna

departe-hänvisas tillDärviddetta stöd.inriktningen attnärmare av
föreslagit bl.a. Karnmar-budgetpropositionen 1993mentschefen i att

små ochstöd tillutveckla juridisktmöjlighetökadkollegiet bör attges
utformningenocksådirektivenmyndigheter. I sägsmedelstora att av

olikapå deberoendeingår varierarmyndigheternaavtalde som
direkti-enligtAvtalsutformningen kananvänds.situationer i vilka de

kostnader.utvecklingenkontrollenförha betydelse statensavavven
avtalenspåställasdärför kunnakrav börgrundläggandeVissa

probleminventeringenmedsambandutredaren iutformning. Om
lämnas.förslag därombörtydliggöraskrav behöverdessafinner att

börkravtillgodose dessaförkan behövamyndigheternastödDet att
debakgrundutredaren. Motpreciserasdirektivenenligt nyaavav

bör utredaren övervägaupphandlingsbestämmelserna även om
anknytningharavtalsfrågorstöd isärskiltmyndigheter behöver som

uppmärksammautredarenbörbestämmelser. Dessutomdessatill nya
leveransbestämmelser.och allmännainköpssamordningenstatligaden

myndig-hargjortutredningenprobleminventeringVid den som
godocherfarenheterde har godaallmänhet nyttaiheterna attuppgett

ocksåharmyndigheterFlertaletleveransbestämmelser.allmännaav
de statligautnyttjafördelaktigtdetde avropsavta-attattuppgett anser

avtalslutade ofta kandockmyndigheterVissalen. att somegnaanser
myndigheterdelavropsavtalen. Engenerellaförmånliga deänär mer

närvarandeförinköpssamordningen,statligadenpåpekathar att som
fungerakunnabordeRiksrevisionsverket RRV,administreras av

avropsavtal inteinformationentyckereffektivare. Deochbättre att om
tillämpningeninförfinnskrav. Allmäntderas sett avmotsvarar oroen

upphandlingsbestämmelserna.EG-anpassadede nya
enligtKammarkollegietexempel kan attSom uppgettnämnas att

förinköpssamordningenstatligadenuppfattning fungerardess
frågaibl.a.tillfredsställande. Kompetensenintenärvarande om
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utformning kravspecifikationer brister hos myndigheterna.av
Avropsavtal bör fungera så myndigheterna kan tillgodogöra sigatt
mängdrabatter på bra produkter, det fungerar inte så i dag. Detmen
finns inte något bra regelverk beträffande avropsavtalen. Det finns inte
heller någon effektiv samordnande myndighet och ingen god an-
slutning från myndigheterna. En centraliserad inköpssamordning kan
emellertid innebära risk för lyfter bort den delegeradeatten man
beslutanderätten från myndigheterna. Det finns alltid risk för atten
genomslagskraften i avropsavtal blir dålig eftersom beslutet, enligt den
delegerade beslutsordningen, måste ligga myndigheten. återgångEn
till centraliserat beslutsfattande dock ingen lämpligär lösning påett
detta problem.

finnsDet myndigheter det bra det fannsattsom anser vore om en
central statlig rådgivare i juridiska frågor. Andra myndigheter anser
dock de bästa råden finns tillgå på den marknaden ochatt öppnaatt att
det inte finns något behov central statlig stödfunktion i juridiskaav en
frågor.

Behovet ytterligare avtalsstöd bör enligt utredningens meningav ses
bakgrund främst följande omständighetermot av
Myndigheter i allmänhet ingår i huvudsak bara två avtal,typer av
nämligen sin lokalförsörjning och upphandlingom om av varor
och tjänster myndigheten behöver.som
För avtal lokalförsörjning finns fullt godtagbart avtalsstödettom

Statens lokalförsörjningsverk.genom
Den mängden avtal upphandling myndigheter istora av om som
allmänhet ingår omfattas den statliga in-avser varor som av
köpssamordningen. Rätt använd den statliga inköpssamord-ger
ningen myndigheten det avtalsstöd behövs.som

4. Avtalsstöd lämnas redan skilda myndigheter, exempelvisnu av
Kammarkollegiet och Nämnden för offentlig upphandling.
Utredningens förslag till förordning statliga myndighetersen om
avtal klarare och lättare tillgängliga regler samlade på ettger
ställe. Förordningsförslaget därigenom förstöd myndig-utgör ett
heterna i deras avtalsverksamhet.

Mot denna bakgrund finner utredningen det inte behövsatt nya
resurskrävande myndigheter. Vad det gäller hur denär närmast
befintliga statliga inköpssarnordningen skall kunna förbättras och
effektiviseras.

övrigt finnerI utredningen det inte finns något behov ökatatt av
stöd i statlig regi.
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Bakgrund7.2

Inledning7.2. 1

enkel och lättill-kan i olika fonner. EnStöd till myndigheterna ges
myndigheterna har tillgångavtalsfrâgorgänglig form stöd i är attav

eller andraallmänna leveransbestämmelsertill Standardavtal
utnyttjamyndigheterna har möjlighetavtalsmallar också attattmen

inköpssamordning.led i statligramavtal avropsavtal ettsom en
kanrådgivning. Sådan rådgivningockså i formStödet kan avges

myndig-stödmyndighet,tillhandahållas särskilt utsedd annanenav en
från andraaktuella området ellerspeciella kunskaper inom dethet med

Stödet kan hatekniker och ekonomer.rådgivare, advokater,t.ex. en
påmindre specialiserat,inriktning eller ellergenerell t.ex.vara mer

perspektiv. Enavtalsfrâgor i bredareupphandlingsfrågor eller ett
denpä Justitiekanslern,stödfunktion kan liggasärskild ärsägas som

stödfunktio-myndigheter medbevakar Andrarätt.statensytterstsom
Riksrevisions-Kammarkollegiet,ifrågavarande slag bl.a.ärner av nu

upphandling, StatensNämnden för offentligStatskontoret,verket,
Verket förlokalförsörjningsverk ochpensionsverk, Statenslöne- och

det också internhögskoleservice. varje myndighetFör är ange-en
rättsliga frågoravtalsfrâgor ochtillse den har det stöd ilägenhet attatt

behöver.allmänhet deni som

Allmänt7.2.2

till myndigheternaadministrativt stödoch finansieringOrganisation av
budgetproposition.årsi såväl 1992 års 1993har berörts som

års budgetpro-framhöll i 1992för FinansdepartementetChefen
myndigheterna16 f199192: 100 bil. 8position prop. storatt gess.

och denfinansiellthandlingsfrihet den delegering ansvaravgenom
för myndig-situationinförs. Dennaförändrade styrning nyasom nu

stödbehovdepartementschefen myndigheternasenligtpåverkarheterna
tillhandahållasstöd således böranförde vidareoch efterfrågan. Hon att

efterfrågan.myndighetensvillkor ochmyndigheternas styras av
stödinsatser. Honpåmåste själv precisera kravetMyndigheten

medstödbehov hängerdet finns visstframhöll dock att sammansom
framföralltregler, rutiner ochtillämpning systerngemensammaav

statsförvaltningen. Dettaomrâdet iekonomiadministrativainom det
regeringskansliets vid-myndigheternasför såvälstödbehov som

förinomdepartementschefen tillgodosesenligtkommande bör ramen
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RRV:s verksamhet. Vid utformningen efterfrågestyrd stödfunk-av en
tion för myndigheternas behov inom övriga områden bör konkurrens-
situationen studeras så det kan klargöras vilka verksamheteratt som
bör bedrivas i statlig regi eller under statligt huvudmannaskap. Stödett

finns på marknaden bör normalt inte tillhandahållas staten.som av
1993 års budgetpropositionI återkom chefen för Finansdepartemen-

till frågan vilket stöd bör bedrivas i statlig regi prop.tet om som
199293: 100 bil. 8 8. Hon framhöll därvid bl.a. ibland kan elleratts.
bör den privata marknaden olika skäl inte utnyttjas. sådanEnav
situation då det inte finns någon privat marknad och då någon sådanär
knappast kan uppstå.tänkas Det sig således situationer då denrör om
aktuella stödmyndigheten i praktiken har monopol på den berörda
tjänsten. Det sig då vanligen uppgifter kräverrör om som en
kompetens specifik för statsförvaltningen. Denna situationär ärsom
enligt departementschefen inte särskilt vanlig förekommer bl.a.men
inom det rättsliga området.

Enligt hennes mening bör den stödverksamhet, till sin karaktärsom
unik för statsförvaltningen och den stödverksamhet, harär storsom

betydelse för styrningen statsförvaltningen och där krav ställsav
enhetlighet, bedrivas i statlig regi. anfördeHon vidare statsför-att
valtningen består antal myndigheter har mycket olikaett stortav som
förutsättningar och behov för sin verksamhet. Bl.a. har de små och
medelstora myndigheterna ofta speciella krav det administrativa
stödet. Dessa myndigheter har också möjligheter överblickasämre att
och rationellt utnyttja den privata marknad kan finnas inom olikasom
områden eller tillgodose behovet i regi. Hon därföratt attegen anser
det finns anledning i statlig regi tillhandahålla stöd äratt ett som
särskilt till dessa myndigheters behov.anpassat

Departementschefen uttalade sig generella krav på stödetäven om
till myndigheterna i statlig regi. Den grundläggande principen bör vara

stödverksamheten efterfrågestyrd och bygger på principenäratt om
klar och entydig uppdelning mellan beställar- och producentrolleren

prop. 199293: 100 bil. 8 8 Enligt departementschefen garante-s.
denna princip dock i sig inte stödorganisationen blir effektiv.attrar

Enligt hennes mening finns det därför anledning ställa ytterligareatt
antal krav på denna stödorganisation. De kan betraktasett som

generella principer för hur den aktuella verksamheten fungera.bör
Dessa generella principer följande. Stödverksamhet fulltår ärsom

konkurrensutsatt bör normalt inte tillhandahållas i statlig regi. Denna
princip får dock inte förhindra den stödproduktion bedrivs iatt som
statlig regi i möjliga utsträckning konkurrensutsätts. Det börstörsta
därför så långt möjligt finnasinte några formella eller andra hinder för
myndigheterna välja icke-statliga leverantörer vid upphandlingatt av

218



AvtalsstädSOU 1994:136

administrativa stödtjänster. Konkurrensprincipen fär heller inte
medföra statlig stödproduktion blir tillräckligt framgångsrikatt som
automatiskt avvecklas då marknad med privata producenter haren
vuxit fram. Om så sker bortfaller väsentliga incitament för de
ansvariga inom stödmyndigheterna utveckla verksamheten.att

Enligt departementschefens mening det inte lämpligt stöd-är att
myndigheterna konkurrerar med varandra. Konkurrensen bör i stället
ske mellan statligt produktionsalternativ och eller flera privataett en
producenter. Grundregeln bör därför viss stödtjänst endastattvara en
produceras på ställe i stödorganisationen. Vidare bör stödorganisa-ett
tionen täcka sina kostnader. Departementschefen framhöll det röratt
sig verksamhet i princip inte har något egenvärde utanom en som
endast berättigad den möjliggör statlig produktionär om annan som

till direkt för medborgarna och samhället. Normalt finns detär nytta
därför ingen anledning subventionera det administrativa stödet.att

7.2.3 Inriktningen vissa stödmyndigheters verksamhetav

Administrativt stöd till myndigheterna lämnas enligt budgetproposi-
tionen 1993 prop. 199293: 100 bil. 8 9 bl.a. Kammarkollegiet,s. av
Statens arbetsgivarverk SAV, Statskontoret, Statens löne- och
pensionsverk SPV och RRV.

Inriktningen myndigheternas stöd berördes i budgetpropositionenav
1993 199293:100 bil. 8 10 ff. Därvid framkom bl.a.prop. s.
följande.

Kammarkollegiet

Små och medelstora myndigheter har speciella stödbehov och dessa
stödbehov kan endast delvis tillgodoses den privata konsult-av

finns därförmarknaden. Det anledning organisera särskilt stödatt ett
till denna kategori myndigheter.av

Kammarkollegiet tillhandahåller ekonomi- personaladmi-i dag och
stöd till små och medelstora myndigheter. Verksamhetennistrativt är

avgiftsfinansierad. i inriktning.helt Detta stöd har lämpligstort sett en
finns emellertid också behov juridiskt till småDet stöd ochett av

medelstora myndigheter. Kammarkollegiet bör möjlighet attges
utveckla sådant stöd.ett

Även chefen för Civildepartementet berörde i budgetpropositionen
Kammarkollegiets stödverksamhet 199293:100 bil. 141993 prop.

framhöll därvid bl.a. kollegiet har fungerande83 Hon välatt ens.
till små och medelstora myndigheteradministrativ stödverksamhet som
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organisationendenspecialistkompetens inominte har samt attegna
juridiskt stöd.fall har behovi vissamyndighetsgruppdenna även av

fordringsbevakning,rörande bl.a.erbjuda stödKammarkollegiet kan
Civilde-förEnligt chefensförvaltningsrätt.ochkontraktsrättallmän
stöd tilladministrativaKammarkollegietsharbedömningpartementet

börinriktning ochlämpligmyndighetermedelstorasmå och en
stödverk-utbyggdomrâdet.juridiska Enmed stöd på detkompletteras

profilsådanområdet börrättsligainom detsamhet att av-ges en
inteverksamhetmyndighetersandragränsningsproblem gentemot

uppkommer.

Riksrevisionsverket

förinriktningRRV:svåren 1992 beslutatunderRiksdagen har om
199293--199495.treårsperioden

denskallfortsättningenRRV iinnebärBeslutet ävenatt vara
redovisning.revision ochför statligförvaltningsmyndighetencentrala

kvar vidskall liggastödverksamhetenekonomiadministrativaDen
års1992formulerades iriktlinjerbakgrund deRRV. Mot somav

RRVharhar beslutatriksdagenbudgetproposition och omsom
träddeorganisationenorganisationsförändring. Dengenomfört nyaen

1992.kraft den julii 1
intemyndigheternastödet tillekonomiadministrativaEftersom det

tillmyndigheternastödet tillbyggafullt bör RRVtillgodoses utut en
angelägetocksåefterfrågan. Detnivå det ärsådan attmotsvararatt

till-avgiftsbelagt ochstödetmarkerartydligare ärRRV än attnu
villkor.handahålls på myndigheternas

pensionsverklöne- ochStatens

ochpensions-i fortsättningenhuvuduppgifter börSPV:s även vara
personaladministrativaproduktiongrupplivadministration samt av

fleramedberöringspunkterverksamhet harsystemtjänster. SPV:s
Enligt departements-och FCF.främst RRVstabsmyndigheter,andra

syfteytterligare iutvecklassamarbetetdet viktigtchefen attär att
information frånintegreradefterfråganmyndigheternastillgodose

personaladministrativade ekonomi- och systemen.
statsför-utanförtillsälja tjänsterhabör vidareSPV rätt att organ

myndighetensförkostnadernabidrar till sänkadettavaltningen attom
tjänsterförsäljningenkunder ochstatligaprimärproduktion avserom

fastställt förregeringen harhuvudinriktningligger inom den somsom
SPV.
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Statskontoret

1992 årsI budgetproposition klargjordes Statskontoret skallatt vara
stabsfunktion regeringen och verksamhetens huvudinriktningatten

skall regeringen stöd genomförandeti de styrfor-attvara ge av nya
förändradeDen inriktningen innebär Statskontoret inte skallattmerna.

stödja enskilda myndigheter deras villkor.egna
Inom det infonnationsteknologiska området har emellertid regering-

Statskontoret vissa samordnande och rådgivande uppgifter.getten
Bakgrunden vissa koncerngemensamma krav behöver ställas påär att

statligade myndigheternas användning informationsteknologi.av
Vad gäller säkerhets- och sekretessfrågor i anslutning till ADB-

användningen har Statskontoret således enligt sin instruktion vissa
rådgivnings- och samordningsuppgifter. Statskontoret har vidare fått
i uppdrag medverka i den statliga inköpssamordningenatt attgenom
utforma kravspecifikationer och tillhandahålla föroch ramavtalavrops-
utrustning, och tjänster med spridning.storprogramvaror

Statskontoret kommer således fortsättningsvis bedrivaäven att
arbete på det infonnationsteknologiska området kommer desom
statliga myndigheterna till godo. Dessa insatser emellertidär av
generell karaktär och baserade på de krav statsförvaltningensom som
koncern ställer på användningen informationsteknologi. Någraav
omfattande konsultinsatser riktade till enskilda myndigheter ligger inte
inom för Statskontorets uppgifter. Sådana insatser bör myndig-ramen
heterna tillgodose på den privata marknaden.

7.3 ordningNuvarande

7.3.1 Närmare vissa stödmyndigheterom

Justitiekanslern

Justitiekanslerns JK:s arbetsuppgifter behandlas i lagen 1975: 1339,
ändrad 1987:996 Justitiekanslerns tillsyn och i förord-senast om
ningen 1975:1345, ändrad för1991:1708 med instruktionsenast
Justitiekanslern. Hans arbetsuppgifter kan korthet sammanfattas påi
följande vis. JK bevakar han regeringens juridiskarätt, ärstatens
ombudsman och han har tillsyn dem offentligöver utövarsom
verksamhet. fullgör ocksåJK vissa uppgifter enligt bl.a. tryckfrihets-
förordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, 8 kap. rättegångsbalken,

221



Avtalsstöd SOU 1994:136

1973:289 lagen 1990:484 övervakningskamerordatalagen och om
m.m.

det inteUppgiften bevaka innebär JK,rättatt attstatens om an-
myndighet, företräder i civila rättegångarkommer ochstatenannan

vid uppgörelser rätta.utom
hänför sig tillflesta ärenden där bevakar enskildaDet JK rättstatens

ändradden frivilliga skaderegleringen enligt kungörelsen 1972:416,
statsmyndigheternas skadereglering i vissa fall.1994:259senast om

anspråk på ersättning riktadeEnligt den kungörelsen skall JK pröva
stöd 36 kap. § andra stycket brottsbalken, 23 §med 17statenmot av

frihetsin-ersättning viddatalagen 1973:289, lagen 1974:515 om
betalningssäkring förskränkning eller 21 § lagen 1978:880 om

ersättningsanspråkskatter, tullar och avgifter. JK skall vidare pröva
beslutsskada.skadeståndslagen 1972:207 s.k. Hanenligt som avser

skadeståndslagenskall ersättningsanspråk enligt pådessutom pröva
anspråk medskada s.k. faktisk skada och stödgrund av annan -- -

1943:459 tillsyn hundar och katter6 § lagen över omomav
finns någonöverstiger 000 kr eller det inte centralanspråket 250 om

inträffat.förvaltningsmyndighet inom verksamhetsområde skadanvars
allmäntskaderegleringskungörelsen har JK dessutomEnligt ett

skadestånds-skaderegleringen enligtöverinseende den statligaöver
lagen.

skadereglerings-rättsliga angelägenheterna regleras iUtöver de som
ikungörelsen finns två anspråk kan mot statentyper som resasav

bevakning JKmyndigheternas verksamhet och däranledning genomav
aktualiseras.kanrättstatensav

från vanliga privaträttsligaanspråk härrörDen typenena av
tvister i avtalsförhâllandenangelägenheter i allmänhet, huvudsakligen

fordringsbe-heller vanliginte arbetstvister ochutgör rörsom
anspråk påkravvakning. Den andra utgör statenmottypen av

grund iutanför avtalsförhâllanden påersättning nämnsänannan som
skaderegleringskungörelsen.

främst JKjuridiske rådgivare innebärUppgiften regeringens attsom
lagstiftningsärendensärskilt iremissyttranden till regeringen,avger

särskild tyngd.rättssäkerhetsaspekter hardär allmänna
harutredningen och JK detsamråd mellan företrädare förVid

kannaturligt myndigheternaframkommit detJK attatt somser
mellangäller tvistelösningsamråda med honom i frågoräven som

myndigheter.statliga
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Kammarkollegiet

Enligt förordningen1 § 1994:634 med instruktion för Kammarkolle-
giet Kammarkollegietär central förvaltningsmyndighet för Sveriges
indelning frågoroch för statlig och kyrklig egendom. Kollegietom

för medels- och fondförvaltningäven bevakar i vissasamtsvarar
ärenden och allmänna intressen.rättstatens

Kollegiet skall enligt 2 § bl.a. företräda i vissa angivnastaten
ärenden ersättning och i andra ärenden regeringen, Justitie-om som
kanslern eller, efter regeringens bestämmande, någon statligannan
myndighet har uppdragit kollegiet handlägga. Kollegiet skallatt
vidare föra talan för det allmänna vissa angivna beslut iochmot
vattenrättsliga mål vid finsk-svenska grånsälvskommissionen.

Kollegiet skall dessutom efter överenskommelse tillhandahålla
administrativ, ekonomisk och rättslig service och utveckla metoder för
risk- och skadehantering vid myndigheter under regeringen eftersamt
överenskommelse med myndigheter under regeringen derasöverta
risker och för skadereglering i frågaansvar om

anspråk på trafikskadeersättning enligt trañkskadelagenmot staten-
1975:1410,
skador på motordrivna fordon innehas sådan myndighet.som av en-

övergripandeDe målen för kollegiets uppdragsverksamhet innebär
den skall utföras enligt marknadsmässiga principer och medatt

full kostnadstäckning prop. 1993942100 bil. 14 48, bet.s.
l99394:FiU7, rskr. 199394:21.

Verksamhetsberättelsen

Kammarkollegiet redovisar i sin verksamhetsberättelse 199293
kollegiets verksamhetsidé

effektivtAtt och på marknadsmässiga villkorsätt denett möta
offentliga sektorns behov tjänster inom det administrativa, detav
rättsliga och det fondförvaltande området i fråga risk-samt om
hantering och skadereglering.

Att med konsekvent rättstillämpning och väl avvägd resursin-en en
för myndighetsutövning och bevakning och andrasats statenssvara av

allmänna intressen inom olika områden.

Beträffande Karnrnarkollegiets hantering rättsliga frågor lämnas iav
verksamhetsberättelsen följande allmänna redogörelse.

Kammarkollegiet har rad uppgifter juridisk karaktär. skildaIen av
sammanhang företräder således kollegiet eller andra allmännastaten
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processföring. detBehörigheten omfattar Inomintressen. även
ochtyngdpunkten pâområdet liggercivilrättsliga arvsrätt, vatten-

uppgiften iiförTill detta kommerfastighetsrätt ersättningsrätt. attsamt
gåvoskattemål. Kollegietdet allmänna i ochdomstol företräda arvs-

frågoruppgifter, exempelvisförvaltningsrättsligahar också flera om
egendom ändringförvaltning kyrkligrikets indelning, samt avav

enskildmeddelats perrmta-stiftelseförordnanden och liknande som av
tion.

utvezklaåtgärder föråret vidtagit fleraKollegiet har under att
området.det rättsligaverksamheten inom

juriliskuppdragsbasis kunna lämnautvecklingslinje påEn är att
frimyndigheter.och medelstora Entill mindre ärservice att.annan

detfullständigt tjänsteutbudtillhandahållakunna närkonkurrens ett
inkassoverksamhet.indrivning fordringargäller av

julifrånKammarkollegiet har den larbetsuppgifterNya större som
1993 är

Skaderegleringsverksamhet
beträffandeinomförsäkringsliknande tjänsterKollegiet erbjuder staten

tjänstereseskjdd.beträffandemotorfordonsskador ochtrafik- och
komult-påmed skaderegleringandra myndigheterKollegiet bistår

basis.
Riskhantering inom staten

skadehanteingför risk- ochsamordnandeKollegiet har det ansvaret
utbildnng,verksamhet,allmänt stödjandegälleri Detstaten.

mynlig-råd tilloch allmännamed riskanalysvägledning för arbetet
heter.

mögelskadorSmåhusskadenänn-ochFonden för fukt-Kansliet för
den

kanslihåller kollegietför fondentidigare uppdragendeFörutom ett
för fonden.

kansligöromâl för Kyko-fullgörkollegiet ocksåkanDet nämnas att
Resegarantinämnden ochFideikommissnämnden,fondens styrelse,

biskopar.Ansvarsnämnden för
företrädare förutredningen ochföreträdare församråd mellanVid

avtalsstöd fam-rörandeföljande uppgifterKammarkollegiet har
kommit:

funkionavtalsstödjandehar byggtKammarkollegiet upp en
iylladock inte kunnaKollegiet sigmyndigheter.andragentemot anser

frågr ijuridiskaavtalsfrågor ellerrådgivare iallmänrollen som
däremotfrågor har kollegietavgränsadeallmänhet. speciellaI resLrser

myndigheter. Detandravillkor stödjamarknadsmässigapå ävenatt
förordningenenligtfordringsbevakningexempelvisgäller om

konsultsöd iocksåKollegiet kanfordringar.hantering statliga geav

224



Avtalsstödsou 1994:136

trafikskadefrågor till myndigheter myndigheten uppdragitoavsett om
kollegiet för dess risker och hantering frågoratt svara av om

ersättning enligt trafikskadelagen.
Enligt kollegiets uppfattning fungerar den statliga inköpssamord-

ningen för närvarande inte tillfredsställande. Kompetensen bl.a. i fråga
utformning kravspecifikationer brister hos myndigheterna. Av-om av

ropsavtal bör fungera så myndigheterna kan tillgodogöra sigatt
mångdrabatter på bra produkter, fungerardet inte så i dag. Detmen
finns inte något bra regelverk beträffande avropsavtalen. Det finns inte
heller någon effektiv samordnande myndighet och ingen god anslut-
ning från myndigheterna.

En centraliserad inköpssamordning kan emellertid innebära risken
för lyfter bort den delegerade beslutanderätten från myndig-att man
heterna.

finnsDet alltid risk för genomslagskraften i avropsavtal bliratten
dålig eftersom beslutet, enligt den delegerade beslutsordningen, måste
ligga på myndigheten. återgångEn till centraliserat beslutsfattandeett

dock ingen lämplig lösning påär detta problem.

Riksrevisions verket

RRV enligt l § förordningen l988:80; ändradär 1994:967senast
med instruktion för Riksrevisionsverket central förvaltningsmyndighet
för statlig revision och redovisning. Revisionen omfattar både
förvaltnings- och redovisningsrevision.

RRV skall enligt § i fråga2 revision särskiltom
granska den statliga verksamheten från effektivitetssynpunkt,

2. i enlighet med god revisionssed granska myndigheternas års-
redovisning och underliggande redovisning i syfte bedöma,att om
redovisningen i sin helhet tillförlitlig och räkenskapernaår
rättvisande redovisningen följer tillämpliga föreskriftersamt om
och särskilda regeringsbeslut,
granska hur statsbidrag används i den mån de årmottagarnaav
redovisningsskyldiga för bidragen eller särskildagentemot staten
föreskrifter meddelats bidragens användning,om

4. granska statliga stiftelsers redovisning, stiftelsernas stadgarom
föreskriver det,
i anslutning till granskningen affärsverkens årsredovisningav
också granska verkens koncernredovisning,

6. revisorer i affärsverkens dotterbolag, bolagens bolagsord-utse om
föreskriverningar det.
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särskiltredovisning§ i frågaskall enligt 3RRV om
såsommedelsförvaltningochför styrningutveckla metoder

resultatredovis-redovisning,budgetering,verksamhetsplanering,
resultatanalys,ochning

anslagsframstållningar ochför myndigheternasutveckla formerna
resultatredovisningar,

ändamålsenlig förkassahâllningenredovisningen ochtill ärattse
i sin helhet,statsförvaltningen

med anslutnacheckräkningstatsverketsoch kontrolleraföreträda4.
i övrigt,betalningssystemetpostgirokonton samt

redovis-statligai denmyndigheterinordnandebesluta avom
ningsorganisationen,

riksredovisningen,handha om
och utgifter,inkomsterstatsbudgetensövergöra prognoser

finanser,statistikutarbeta över statens
krigsförhållanden,underredovisningenplanera för

. statsförvaltningen,förredovisningssystemtillhandahållaO.
kreditgarantier.statligaförredovisningssystemethandha om

utbildninganordnaverksamhetsområdesitt§ inomfår enligt 4RRV
verksamhet.stödjandeoch annan

frågaföreskrifter imeddela§får enligt 5RRV om
redovisningen,-

kreditgarantier,förredovisningssystemet-
delårsrappor-årsredovisning ochkoncernredovisning,affärsverkens-

ter,
myndigheter,statligabetalningsbevakning vid-

budgetprocessen.statligaför denformerna-

1993till den 15upphandlingsornrådetuppgift inomRRV:s marsvar
statligagranska densärskiltinstruktionen§enligt 2 4 att upp-p.

samordnas. också tillhadeRRVdenföroch verkahandlingen att
gällandedåråd till denoch allmännaföreskrifterutfärdauppgift att

upphandlingsförordningen.

Statskontoret

1992:877 medförordningen§uppgift enligt 1ärStatskontorets
biträda meduppdragpå regeringensStatskontoretinstruktion för att

statlig ochstyrningeffektivisering ochomprövning,förunderlag av

1993:99.SFSl upphävdesföreskriftDenna genom
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statligt finansierad verksamhet i övrigt på uppdrag biträdasamt att
departement, kommittéer och arbetsgrupper inom regeringskansliet.

Enligt 2 § skall Statskontoret också
lämna de statliga och på begäran de kommunalaäven myndig-- -
heterna råd och upplysningar i de ADB-frågor i 15som avses
kap. 9 § sekretesslagen 1980:100,
samordna arbetet med den fredstida ADB-säkerheten detnär rör
den civila statsförvaltningen under regeringen och dessutom på
begäran och i mån lämna myndigheterna inomav resurser
totalförsvaret, riksdagen och dess myndigheter de kommuna-samt
la myndigheterna råd och upplysningar i sådana frågor.

regleringsbrevetI Statsliggaren 199394 FiVII 41 Stats-s. anges
kontorets verksamhetsmål. Där Statskontoretsägs i första handatt
skall kunna tillhandahålla stöd inom följande huvudområden:

analyser i samband med omprövning statliga åtaganden ochav
inom olika samhällssektorer och verksamhetsområdenengagemang

mål- och resultatstyrning statlig och statligt finansierad verksam-av
het
den statliga förvaltningens struktur och verksamhetsformer
ansvarsfördelning och samverkan mellan kommun och andrastat,
icke-statliga aktörer
vissa för statsförvaltningen koncerngemensamma frågor avseende
myndigheternas informationsförsörjning och användning in-av
formationsteknologi
europaintegrationens konsekvenser för den statliga förvaltningen
övriga uppdrag och allmänna stabsuppgifter, dvs. vissa instruk-
tionsenliga uppgifter, löpande kontakter och beredningsstöd till
departementen, viss egeninitierad verksamhet och remissverk-
samhet. I stabsuppgifterna ingår också tillhandahålla kansli-att

för Statens och adressregisternämnd och förresurser person-
Statsförvaltningens centrala förslagsnämnd.

Enligt regleringsbrevet har Statskontoret i uppdrag under bud-att
getåret 199394:

för koncerngemensarnrna insatser omfattande Standardisering,svara
inköpssamordning och säkerhet inom data- och teleområdet
tillhandahålla sekretariatsresurser och utföra utredningsuppdrag
STATTEL-delegationen
ha sammanhållande för organisera svenskt deltagandeett attansvar
i samarbete avseende informationstjänster inom för EES-ramen
avtalet.
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förföreträdareutredningen ochföreträdare förVid samråd mellan
framkommit:uppgifter rörande avtalsstödföljandeStatskontoret har

ochinforrnationsfrågorförallmäntStatskontoret har ett ansvar
generella avtal inomramavtaltecknarEuropaintegrationen. Kontoret

anskaffasiIT-området. ADB-utrustninginformationsteknologi staten
anskaffningen.%avropsavtal 80cai utsträckningstor avgenom

kanmyndigheternaStandardavtalframStatskontoret tar somegna
beställaren dvs.utarbetatsADB-anskaffning. Dessa harvidanvända av

informations-branschen. InomharStatskontoret accepterats avmen
utarbetatleverantörernavanligtdetteknologiområdet är attannars

standardavtal.leverantörsvänligaegna
avropsavtal eftersomfördelar medadministrativafinnsDet

isig insjälv behöveroch intebehövermyndigheten bara geavropa
förhand-ofta kompliceradeoch därmedupphandlingaregna --

tilltillgångramavtal innebär dessutomUtnyttjandelingar. ex-av
pertrád.

telefonför-påStatskontoretsekretessrådgivningfrågaI svararom
framställtharo.d. Statskontoretdataregisterfrågningar enom

således ioffentlighet. Råd störreochsekretesspromemoria ettgesom
juridiska aspekterperspektiv övervägsperspektiv. I störreännuett

datorisering.myndigheternas
råd kanvill hadatautrustning ochskall köpamyndighetOm nyen

hänvisadtidigareStatskontoret ärsig tilldock inte vändaden utansom
marknaden.pårådtill köpa öppnaatt

får denramavtalStatskontorets ävenutnyttjarmyndighetOm en
kravspeciñkationer.derasindirekthjälp av--

upphandlingStandardavtal förbehovfinnsDet stort avett av
avtalet. ärregleras i DetbörResultatuppföljningkonsulttjänster.
förutsättningarändradehanteringleveranskontroll ochmedviktigt av

beställarendelen påtilldag liggerBristerna i störstaavtalstiden.under
risk myndig-finnskompetens. Detbristandepå dennesoch beror att

ADB-eller sinpå leverantöreri händernakommerheten egen
ansvarige.

upphandlingojjfentligförNämnden

förordningenenligt §upphandling har 1offentligNämnden för
Nämnden förinstruktion för1993:1494 medändrad1993:98,

uppgiftupphandling tilloffentlig att
lagenenligtupphandlingenoffentligadentillsyn överutöva-

ändrad 1994:614därefteroch1993:14681992:1528, omtryckt
till-1980:849förordningenupphandling ochoffentlig omom

upphandlzng,statligGATT-överenskommelsenlämpningen omav
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följa utvecklingen upphandlingsområdet inom Europeiska-
frihandelssammanslutningen EFTA, Europeiska gemenskaperna

samarbetsområdetEG, Europeiska ekonomiska EES och GATT,
lämna information och allmänna råd inom nämndens tillsynsom--

leveransbestämmel-råden och följa tillämpningen de nationellaav
verka för enhetlig tillämpning dessa,samt avserna en

samla in och bearbeta uppgifter för statistikändamål,-
för effektiv offentlig upphandling.verka en-

för offent-målet för den verksamhet NämndenDet övergripande som
1994lig upphandling för skall enligt budgetpropositionenansvarar

199495-199697199394:100 bil. 8 101 för budgetårenprop. s.
effektivtför offentlig upphandling sker affärsmässigt,verka attattvara

nationella reglernaoch i enlighet med nationella regler desamt att
EES-avtalet och GATT-överenskommelsenmedöverensstämmer om

GATT-ÖS.statlig upphandling
100 nämndenbudgetpropositionen 1994 i övrigt bl.a. s.I sägs att

och i omfattninginrättandet den 1993 kontinuerligtsedan 15 stormars
upphandling till kommuner,lämnat information i frågor offentligom

m.fl. Nämnden har vidarestatliga myndigheter, utredare, konsulter
ibl.a. flera i upphandlingsfrägor och deltagitbiträtt departement en

konferenser den upphandlingslagen.mängdstor om nya
företrädare förVid samråd mellan företrädare för utredningen och

uppgifterkansli har följandeNämndens för offentlig upphandling
rörande avtalsstöd framkommit:

har tillsynsfunktionNämnden för offentlig upphandling NOU en
består i rådgivning och information.som

granska EG-skall utarbeta Allmänna råd och kommentarer,NOU
måsteråd på direkt förfrågan. NOUdirektiv myndighetersamt ge

Ökad internationa-sprida inledande kunskaper de lagreglerna.nyaom
tvisteforum o.d.till frågor tillämplig lag, tillämpligtlisering leder om

eventuelltoch 85 kanStandardavtal ALOS 81 Montaget.ex.
leasingavtal angående hyra,behöva och kompletteras medöverses

tillStandardavtal kan ledaoch upphandling konsulttjänster. Bristav
för myndigheter blir beroende branschsrisk att egnaen av resp.

skedeleverantörsvänliga.Standardavtal generellt Iär ett senaresom
försig Standardavtalkan det bli aktuellt för NOU ägnaatt men

närvarande finns inga resurser.
Även och affärer.små medelstora myndigheter viktigaoch gör stora

myndigheterupphandling på miljonbelopp inomDet förekommer ofta
kaninte innefattar upphandling. Dereguljära verksamhet göravars

deoch ibland inser de inteupphandlingar långt sin kompetensöver att
samrådsskyldighetlämpligt föreslåbehöver hjälp och råd. Det attvore
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med jurist. Om jurist inte finns inom myndigheten bören en man
föreslå samrådsskyldighet med stödmyndighet, Kammarkolle-t.ex.en
giet. viss samrådsskyldighet förEn borde gälla också myndigheter
med jurister eftersom verksjurister ofta specialiserade påäregna
förvaltningsjuridik och på affärsjuridik.inte

Kravspecifikationerna brister ofta. Myndigheten måste skriva ned
och kräva det den önskar levereras det inte. Leverantörerannars

fålevererar inte uttryckligen beställt. Det viktigtän är attmer man
myndighetsledningarna inse vikten bra avtal. Leverantöreratt av

dåligt skrivna förfrågningsunderlag.avtal och dåligagynnas av
Resultatanalys saknas. Vissa avtal ligger och flyter och förlängs

eller mindre rutinmässigt.mer
Myndigheterna dåligt informerade vad avtal för något.är ärettom

flesta frågaDe tjänstemän det måste kontrakts-tror att vara om en
handling och de beställningar de själva inte avtal.gör äratt som

NOU anordnar ingen utbildning det skall skötas marknaden.av-
information, ibland riktad till upphandlareNOU sysslar med it.ex.

viss region.
utbildning till utbildareNOU kan tänka sig betaldatt ge som

följaktligen på myndigheterna.i sin utbildar upphandlare utetur
information informa-NOU lämnar och skriftlig utöverutger -

tionsplikten de betalt bl.a. erbjudaatt ta att prenumera-avser genom
tioner sina informationsskrifter.av

Beträffande funktionen stödmyndighet kan NOUsägas att motsom
godatalar den har tillsynsfunktion. stödmyndighet bör haEnatt en

kunskaper i affärsjuridik.

Myndigheternas anlitande stöd i avtals-7.3.2 av
verksamheten

myndigheters avtalVid den enkät angående vissa statliga som
vad deutredningen genomfört har myndigheterna bl.a. tillfrågats om

har för synpunkter i fråga avtalsstöd o.d.om
positivtMyndigheterna har lag de huvudsakligenöver attsvarat ser

myndigheterpå Standardavtal allmänna leveransbestämmelser. Flera
för myndigheternasstandardavtalen förutsättningutgöratt attanser en

effektivt. Några myndig-avtalsverksamhet skall fungera enkelt och
harmaterielverk, Lantmäteriverket och SIDAheter t.ex. Försvarets

något fall harutarbetat avtalsmallar och leveransbestämmelser. Iegna
myndigheten intern databaserad avtalsbank ävenupprättat somen

myndighetförekommer ocksåtill engelska. Detöversatts att uten ger
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handbok innehållande bl.a. mallsamling för myndighetensen en
avtalsverksamhet.

Bland de nackdelar påtalats det gäller standardavtal märksnärsom
myndigheten i det enskilda fallet inte sig in isätteratt attanser man

villkoren och den speciella problematiken i det aktuella avtalet.
Standardavtalen också kunna leda till slentrianrnässighet och ickeanses
avsedda problem.

Från länsstyrelse har påtalats avtalsmallar tillhandahållsatten av
olika centrala förvaltningsmyndigheter t.ex. Naturvårdsverket,
Riksantikvarieämbetet och Konsumentverket.

Myndigheterna har också i fråga avropsavtal ramavtalom en
allmänt positiv Såväl generella avropsavtalsett syn. som egna
avropsavtal förekommer. I vissa fall har myndigheterna påpekat deatt
ibland sluter avtal inköp fördelaktigare generellaär änt.ex.om som

Åavropsavtal. andra sidan finns det myndigheter framhållit detsom
ekonomiskt fördelaktiga administrativ synpunkt medäven ur- -
generella avropsavtal. Vissa myndigheter dock den statligaattanser
inköpssamordningen borde fungera bättre och effektivare. Det gäller
särskilt informationen avropsavtalen.om

Stöd i form rådgivning anlitas formi någon flertalet myndig-av av
heter. Bl.a. anlitas fristående advokater för civilrättsligt stöd särskilt

affärsjuridiskai frågor. I upphandlingsfrågor rådfrågas förNämnden
offentlig upphandling NOU. Myndigheterna förefaller ha positiva
erfarenheter nämndens rådgivning från del hållävenav om man en
påtalat det inte lämpligt och myndighet bådeär äratt att en samma
rådgivande och tillsyn i fråga. Kammarkollegiet anlitasutövar samma

vissai rättsliga angelägenheter, bl.a. för bevakning och indrivning av
fordringar. De myndigheter har erfarenhet Kammarkollegietssom av
stödverksamhet har varit positiva till den.

Vissa myndigheter efterlyser organiserat stöd i allmänna avtals-ett
Åfrågor, från någon fonn statsadvokat. andra sidan har flerat.ex. av

myndigheter uttryckt tvivel till central statlig advokatfunktionatt en
skulle kunna förvärva den affärsjuridiska kompetens skullesom
behövas för den skall till för myndigheterna.att nyttavara

Utredningens7.4 överväganden

Enligt direktiven skall utredningen inte omvärdera befintligt stöd till
myndigheterna behovet ökat myndigheternastöd tillövervägautan av

deras avtalsverksamhet.i Utgångspunkten bör stöd finnsattvara som
marknaden inte skall tillhandahållas jfrstatenav prop.

199192:1OO bil. 8 16 Andra utgångspunkter bör bakgrundmots.
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endastbudgetpropositionuttalats i 1993 årsvad attvarasomav
för statsförvaltningen ochtill sin karaktär unikstödverksamhet ärsom

statsförvaltningen ochbetydelse förstödverksamhet harden storsom
Vidare börbedrivas i statlig regi.på enhetlighet bördär krav ställs

endastmed varandrastödmyndigheter inte konkurrerastatliga utan
stödorganisationen täckabörstödproducenter. Dessutommed privata

subventioner.kostnadersina utan
föreslagit iavsnitti det föregående 5Utredningen har att en

allmänhetsamla vad imyndigheters avtalstatligaförordning somom
Om detta förslagavtalsverksamhet.myndigheternasbör gälla om

tillgängligaoch lättaremyndigheterna klarareförverkligas får
fördelocksåblirför närvarande. Detförhållningsregler än attstoren

Redan härigenomställe.finns samladedessa regler ett ges
handläggningoch effektivstöd för riktigmyndigheterna ökatett aven

Återstår myndigheterna därutöveravtalsfrågor.sina prövaatt om
fråga måstehar i dag. Dennaavtalsstöd debehöver änstörreett

för kunnaflertalet myndigheter,bakgrundbedömas attattmot av
avtal.två Deningå endastuppgifter, behöverfullgöra sina typer av

avtalandralokalförsörjning. Denmyndighetens äravtalär omena om
behöva imyndigheten kanoch tjänsterförvärv sådana somvarorav

sin verksamhet.
erbjuderlokalförsörjningmyndigheternasgäller avtalNär det om

lokalförsörjnings-myndigheterna hos Statensför närvarande attstaten
samtidigt har Statensavtalsstöd;ersättning förvärvaverk ettmot

myndigheternaspåverkaviss möjlighetlokalförsörjningsverk atten
statliga[l993:528]förordningensamrådavtal främst se omgenom

[l992:1532] medförordningenlokalförsörjning ochmyndigheters
myndig-lokalförsörjningsverk. stödDetförinstruktion Statens som

meningenligt utredningenssålunda kan få måsteheterna anses vara
bestämmelsernaskäl ändrasåledes intefinnsfullt tillräckligt. Det att

tillräckligtskalllokalförsörjningsverketavtalsstöd. För attom
ändrasbestämmelsergällandebör docksin verksamhetunderlag för

de behöververketunderrättamyndigheterna åläggs närså attatt nya
lokaler.

behövermyndigheternademängdenDen stora varor somav
utredningen ivilkenstandardprodukter försådanaförvärva utgör

Även vissa tjänsterinköpssamordning.föreslagitavsnittföregående en
omfattar enligtSamordningeninköpssamording.omfattas dennakan av

leveransstatliga allmännaramavtal,serieförslag delsutredningens en
och rådgivning.informationbestämmelser samt

fåmyndigheter kanmedelstorasmå ocherinrarUtredningen attom
Kammarkollegiet.avtalsstöd av
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När det gäller frågor upphandling för räkning åligger detstatensom
förNämnden offentlig upphandling bl.a. lämna information ochatt

allmänna råd.
Utredningen vill också erinra RRV enligt 4 § instruktionenattom

inom sitt verksamhetsområde får anordna utbildning och annan
stödjande verksamhet.

Mot denna bakgrund finner utredningen det inte behövs någotatt
ökat statligt organiserat avtalsstöd för myndigheterna det gällernär
deras lokalförsörjning och deras förvärv huvudparten deav av varor
och tjänster de kan behöva för kunna fullgöra sina uppgifter.attsom

fårDet sagda dock inte tolkas så fårmyndighet ingå avtalatt utanen
ha tillgång till erforderlig kompetens skilda slag. Förslagetatt av

innebär bara inte bör ställa särskild statlig stödorganisa-att staten en
tion förfogande.till blir iDet stället uppgift för varje särskilden
myndighet inom eller myndigheten skaffa fram all denatt utom
expertis kan behövas se 22 § i förslaget till förordningsom om
statliga myndigheters avtal.

Övriga avtal statliga myndigheter ingår kan så skildarörasom
förhållanden det inte lämpligt skapa särskild statligäratt att en
stödorganisation för alla dessa skilda avtalstyper. Därtill kommer att
berörda myndigheter regel har den speciella kompetens desom som
behöver. Skulle de i några särskilda fall, i fråga vissat.ex. om
särskilda rättsliga eller tekniska förhållanden, inte ha den kompetens

behövs det klart lämpligare de skaffar sig denna kompetensär attsom
utanför myndigheten, hos konsultbyrå eller advokatbyråt.ex. en som
specialiserat sig på de aktuella frågorna. Ett exempel sådana frågor
kan tillämpningen EG-rätten.vara av

Spridningen kunskaper och information förvaltningsrätt ochav om
civilrätt i detta sammanhang allmän avtalsrätt torde inärmast- -
första hand fråga för myndighetsledningarna. åligger demDetvara en

till personalen får erforderlig utbildning och informationatt attse om
gällande regler för den verksamhet myndigheten bedriver. Desom
myndigheter har anställda jurister bör kunna anlita dem försom egna

uppgifter.dessa I den mån speciell kompetens behövs kan myndig-
heterna anlita specialister för utbildning information.ochexterna
Myndigheter inte har tillgång till jurister eller personalsom annan
med för detta ändamål lämplig kompetens bör naturligtvis anlita

vissa fallI kan det rationellt samordnaexterna experter. attvara
utbildningsinsatser mellan flera olika myndigheter.
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8 Myndigheternas processbehörighet

1 Sammanfattning

Flertalet centrala förvaltningsmyndigheter och affärsverken har
generell behörighet inom sitt verksamhetsområde företrädaatt staten
vid domstol. Enligt 13 § förordningen 1993:1138 hanteringom av
statliga fordringar har alla statliga myndigheter företrädarätt att staten
inför domstol i mål eller ärenden myndighetens fordringar.rörsom
Utredningen föreslår alla statliga myndigheter skall fåatt motsva-en
rande processbehörighet rörande myndighetens avtal, oavsett om
tvisten gäller fordran eller något avtalsförhållande. Dessutomannaten
får alla statliga myndigheter företräda vid skiljeförfarandestaten som

avtal inomrör myndighetens verksamhetsområde.

8.2 Nuvarande ordning

8.2.1 Allmänt myndigheternas behörighet företrädaattom
i rättegångstaten

För statlig myndighet skall få föra talanatt vid domstolstatensen
krävs den uttryckligen tillagts sådan behörighet i instruktionenatt för
myndigheten, i författning eller särskilt beslut.annan genom

I 2 § verksförordningen 1987:1100 myndigheternasägs inomatt
sitt verksamhetsområde företräder vid domstol. Myndigheten fårstaten
uppdra myndighet eller ombud föra myndighetensetten attannan
talan. Denna bestämmelse emellertid tillämpligär myndigheten
endast i den omfattning regeringen föreskriver i myndighetenssom
instruktion eller i någon förordning l § verksförordningen.annan
Regeringen har i antal instruktioner för myndigheter föreskrivitett att
bestämmelsen skall tillämpas på myndigheten. Detta gäller flertalet
centrala myndigheter.

Även för Kammarkollegiet, intar viss särställning, gäller §2som en
verksförordningen. Kollegiet skall enligt förordningen 1994:634 med
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ochbevaka bl rättKammarkollegiet dessutomförinstruktion statens.a.
falll.uppräknadesärskiltantalinför domstol iföreträda ettstaten

verken sittprocessbehörighet inomtillagtsharaffärsdrivandeDe
i in-bestämmelseuttryckligverksamhetsområde resp.genom en

struktion.
vidföreträdabemyndigatsintemyndigheter statenDe attsom

biträde. JK harförJustitiekanslern JKtillvända sigdomstol får
generell1975:1345Justitiekanslernförinstruktionen§enligt 2

föraeller låtasjälv föraJK kanföreträdabehörighet staten.att annan
talan.

underdet JKåliggerJK-instruktionenstycketförstaEnligt 2 § att
företrädauppgiftJK:sbevaka statenrätt.regeringen attstatens

ochoffentligrättsligabådetvister,allainstruktionenenligtinnefattar
enskilda rätt.tvister berörbetecknasbrukar statensvad somsomsom

påankommerintedetskall han,mål rättI rör annanstatens omsom
ochvid domstolartalanföralåta utomföra ellermyndighet, statens

dessutom övertastycket har JK rättandra2 § attEnligträtta.
kan bliellertvisteri prövasbevakauppgiften rättstatensatt somsom

behörighetdennadomstol,allmänprövning ävenförföremål omenav
myndighet.tillagts annanen

därsådanatvisterOffentligrättsliga statenär partenena --
exempelvisgällerrättssubjekt. Dettaoffentligtuppträder ettsom

avgifter, tvister ioffentligrättsligaandraochrörande skattertvister
skyldigförfattningellerlag ärenligt attanledning statenatt annanav

allmännatillvaratardärtvisteroch bidragersättningar statensamtutge
enskildaberörTvistericke-ekonomiskintressen statensart. somav

subjektprivaträttsligtvilketsådanasidan,å andra ärrätt, somsom
avtalstvister. Kravskadestånds- ochexempelvishelst kan partvara

statligtgrundbåde påriktasskadestånd kanpå mot staten organsav
betalningssäkrings-enligtoffentligrättsliga regler,tillämpning t.ex.av

subjekt.privaträttsligtsåsomhandlandegrundlagen och statensav
allaiföreträdaformellt behörigdet sagda statenenligtJK attär

myndighet JKänregleruttryckligafinnsmendettvister, att annanom
såsom ioffentligrättsligtvisterflertaletiföreträda art,skall staten av

försbetalningssäkringmålIbrottmålsprocessen.ochskatte- om
gäldenärenskattemyndigheten. Mentalandet allmännassåledes omav

uppkommitför skadaersättningbegär staten genom ensomenav
JK.företrädsbetalningssäkringmeddelad staten av

framgårFörsvarsmakteninstruktion förmed1994:642 attförordningen§Av 9
Försvarsmakten.tillämpas påskallverksförordningenbl.a. 2 §

Luftfartsverket,affársverk:fyra19942 septembernärvarandefinns förDet
kraftnät.SvenskaAffársverketochjärnvägarStatensSjöfartsverket,
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myndighetsNär verksamhet övergår i bolagsform elleren annars
överförs till privaträttsliga juridiska blir fråganpersoner om process-
behörighet bedöma för sådana isättatt samma som personer
allmänhet.

fråga vissaI angelägenheter skadereglering, fordringarstatensom
och arbetstvister finns särskilda regler företräder statenom vem som
samlade i

kungörelsen 1972:416, ändrad 1994:259 statsmyndig-senast om-
heternas skadereglering i vissa fall skaderegleringskungörelsen
förordningen 1993: 1138 hantering statliga fordringar, samtom av-
förordningen 1976:lO21, ändrad 1994:508 statligasenast om-
kollektivavtal, kollektivavtalsförordningen.m.m.

Bestämmelserna i skaderegleringskungörelsen innebär skallJKatt
ersättningsanspråk grundpröva av:

S.k. beslutsskador,a varmed skador orsakade felaktigtettavses av
beslut eller underlåtenhet meddela beslut. Beslutsskadornaatt ett
uppkommer i praktiken vid myndighetsutövning. anspråkEtt
grundar sig således på 3 kap. 2 § skadeståndslagen.

faktiskab S.k. skador skadeståndsbeloppet överstiger 250 000 krom
eller inte finns någondet central förvaltningsmyndighet inomom

verksamhetsområde skadan inträffat. Ersättning för faktiskavars
skador siggrundar den allmänna culparegeln i kap. §2 1
skadeståndslagen eller på regeln principalansvar i 3 kap. 1 §om
skadeståndslagen. Ett sådant ersättningsanspråk kan dessutom avse

skada till följd myndighetsutövning enligt kap. §3 2en av
skadeståndslagen under förutsättning skadan inte be-äratt en
slutsskada.
Skador enligt 36 kap. andra stycket brottsbalken, reglerarc 17 § som
ersättning till enskilda i vissa fall förverkande drabbar dem inär

förstället den brottslige.
Skadord enligt 23 § datalagen 1973:289.
Vissa frihetsberövandene enligt lagen 1974:515 ersättning vidom
frihetsinskränkning.

förmögenhetsskadorf Rena enligt 21 § lagen 1978:880 be-om
talningssäkring för skatter, tullar och avgifter.
Skador enligt 6 § lagen tillsyng 1943:459 hundar ochöverom
katter skadeståndsbeloppet överstiger 250 000 kr eller detom om
inte finns någon central förvaltningsmyndighet inom verksam-vars
hetsområde skadan inträffat.
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Enligt skaderegleringskungörelsen har dessutom allmäntJK ett
överinseende den statliga skaderegleringen enligt skadeståndsla-över

gen.
Anspråk enligt skadeståndslagen på grund faktisk skada ellerav en

tillsynanspråk enligt lagen hundar och katter b och ovanöverom g
framställs i princip hos den centrala förvaltningsmyndighet inom vars
verksamhet skadan inträffat.

och centralaI skaderegleringskungörelsen föreskrivs JKatt
förvaltningsmyndigheter företräder inför domstol, inomstaten envar

därför inte tillämplig isitt område. Verksförordningen blir nu
behandlade rättsliga angelägenheter.

fr.0.m. denEnligt § skaderegleringskungörelsen i dess lydelse7
hinderjuli 1994 SFS 1994:259 skall kungörelsen tillämpas1 utan av

ellervad gäller skadereglering enligt instruktion annansom om
förförfattning beslutats Vissa särbestämmelserhar regeringen.som av

därvid.hör till avskaffadesmyndigheterna Försvarsdepartementetsom
statligaBestämmelserna i 13 § förordningen hantering avom

inför domstolfordringar innebär varje myndighet företräderatt staten
Myndigheten fårmål ärenden myndighetens fordringar.i eller rörsom
ombud föramyndighet ellerdock uppdra ett atten annan

talan.myndighetens
såväl vidkollektivavtalsförordningen företrädsEnligt 9 § staten som

arbetsgivarverk3.domstol i avtalstvister Statens Dessutomutom av
ombudsmän ochfinns särskilda bestämmelser Riksdagensattom

Justitiekanslern behöriga föra talan i sådana tvister.är att

handläggning tvisterVissa myndigheters8.2.2 av

förvaltningsmyndigheternahosRegleringen processbehörighetenav
1991 års JK-inte enhetlig jfr avsnitt 8.2.1.och affärsverken är ovan

för 68 myndigheter ochutredning gick igenom instruktionerna
vid domstolvilka myndigheter får företräda segranskade statensom

flertaletgenomgång framgår80 ff. Av dennaSOU 1993:37 atts.
centrala myndigheterprocessbehörighet. Bland demyndigheter har

skolverk,processbehörighet finns Riksarkivet, Statensinte harsom
strålskyddsin-naturvârdsverk,livsmedelsverk, Statens StatensStatens

centrala myndigheterkärnkraftsinspektion. Andrastitut och Statens

3 Arbetsgivarverket,i avtalstvister lFrom. l juli 1994 företrädsden staten seav
1994:272till förordningen medoch övergångsbestämmelserna§ andra stycket

Arbetsgivarverket.instruktion för
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bistândsmyndigheterna försaknar processbehörighet Styrelsenärsom
internationell utveckling för u-landsforskningSIDA, Styrelsen
SAREC Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete

,
BITS och Styrelsen för internationellt näringslivsbistând SWEDE-

regionala lokala myndigheterCORP. Dessutom och i allmänhet inteär
behöriga företräda vid gällerdomstol. Detta universitetatt staten t.ex.
och högskolor inte länssstyrelserna jfr nedan. När det finnsmen en
central förvaltningsmyndighet och denna har processbehörighet enligt

§ verksförordningen innebär det den centrala myndigheten för2 att
också för regionala myndighetertalan de och lokala sorterarsom

under den centrala myndigheten.
processuella verksamhet kan tvåKammarkollegiets sägas vara av

slag. granskningsmyndighet företräder kollegiet målSom istaten om
inskrivningsmyndighet.och gåvoskatt stämpelskatt vidsamtarvs-

företräder också enskilda ochKammarkollegiet emellertid rättstatens
andra allmänna intressen i civila rättegångar och vid uppgörelser utom
rätta.

Enligt förordningen med för Kammarkollegiet2 § 2 instruktion
regeringen,skall kollegiet också företräda i andra ärendenstaten som

statligJK eller, efter regeringens bemyndigande, någon annan
myndighet har uppdragit kollegiet handlägga.att

ochLänsstyrelserna hade tidigare enligt länsstyrelseinstruktionen
i brist på särskiltvissa äldre bestämmelser allmän behörighet att,en

förordnande för myndighet, bevaka och i vissa fallrättstatensannan
för länsstyrel-förordna ombud tidigare bestämmelsernaDestaten. om

i §processbehörighet har med bestämmelse 5ersattssernas en
verksför-förordningen 1990: 1510 med länsstyrelseinstruktion attom

ordningen skall tillämpas på länsstyrelserna. Därigenom 2 §är
sittverksförordningen tillämplig vilket innebär länsstyrelserna inomatt

verksamhetsområde företräder vid domstol. Däremot harstaten
någon allmän företrädalänsstyrelserna inte längre rätt att staten.

Beträffande delgivning med finns särskild bestämmelse istaten en
handlingen skall§ delgivningslagen 1970:4288 säger attsom

talan i måletöverlämnas till den myndighet skall bevaka statenssom
den myndighet finnseller ärendet eller till länsstyrelsen i det län där

vilken målet anhängigt.hos eller ärendet är
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Utredningens8.3 överväganden

verksam-ligger inom myndighetsdet gäller ärendenNär egetsom en
myndigheterna i utsträckninghctsornråde har rättgetts attstor

myndighetallmännas intressen. Varjetillvarata det är satt attsom
får inom sitt verksamhets-sköta viss verksamhet ha rätt attansesen

avtalför tillgängliga medel ingå deområde och inom somramen
slitafullgöras och självbehövs för verksamheten skall kunna ävenatt

ändringsavtal eller förlikningtilläggsavtal,sina avtalstvister omgenom
förordnings-föreskrivet. Enligt regeringensnågot inte särskiltärannat

varjedet i sakenstill verksförordningen liggermotiv l987:5 natur att
träffaallmänhet behörigingår avtal imyndighet är attettsom

förpliktelser grund avtalet.rättigheter ochförlikning statens avom
för de anslagvidare inomI förordningsmotiven sägs att somramen

också regelmässigtför myndigheten får denstår till förfogande anses
skyldighet föri frågorbehörig besluta på vägnar statenstatensatt om

myndighet skallavtalsförhållandet. Förbetala skadestånd i attatt en
alltid uttryckligt be-domstol krävs det dockfå föra talan vid ett

också det iriksdagen.myndigande regeringen eller Det attansesav
myndighetbemyndigande förkrävs uttryckligtallmänhet attett en

betalaåtaganden förpåskall få besluta vägnar staten attstatens om
utanför avtalsförhâllanden.skadeersättning

överordnadunder någoninteFlertalet myndigheter sorterarsom
affärsdrivandeförvaltningsmyndigheter ochcentralamyndighet dvs.

verksamhetsom-processbehörighet inom sinatillagtsverk har numera
grundi rättegångråden. fall där JK företräderDe attstaten aven
fåtaliga jfrprocessbehörighetberörda myndigheten saknarden är

Justitiekanslern, Enårs JK-utrednings betänkande1991 översyn av
de centrala1993:37 s.99. BlandJK:s arbetsuppgifter SOUm.m.,

tidigarebl.a. deprocessbehörighet märksmyndigheter saknarsom
och SWEDE-SAREC, BITSnämnda biståndsmyndigheterna SIDA,

redovisat nâgrabara SIDAdessa myndigheter detCORP. Av är som
dockbrukar JKEnligt uppgift från SIDAerfarenheter processer.av

därföreträda i dechefsjurist fullmaktSIDA:s statenatt processerge
inblandad.SIDA är

varför vissa myndigheterifrågasättasprincipiella skäl kan detAv
gällande huvud-från den i praktikenskall undantagna numeravara

verksamhets-processbehörighet inom sittmyndighet harregeln att en
begränsadeemellertid denutredningens del detområde. För är mer

myndigheternas avtalprocessbehörighet beträffande ärfrågan somom
intresse.av
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årsberördes 1991processbehörighetmyndigheternasFrågan avom
1993:37övervägande SOUföljandegjordeJK-utredning bl.a. s.som

99:

vägledandebör dencentrala myndighetergällerfall detI närvart
sittinomprocessbehörighetmyndigheten harprincipen attvara

myndig-fall till fallfår frånverksamhetsområde och avgöra om
någonanlitaden börellerföreträdasjälv börheten staten om

befaraanledningingenuppgiften. finnsför Det att attannan
möjlighetenutnyttjafrånavhålla sigmyndighet skullenågon att

föra detmateriella kompetenssinosäkerhetvid attatt om
iallra minstbehöver,hjälp densöka dentalanallmännas

synpunkterDessaerfarenhetden saknarangelägenheter av.som
1983:5 s.departementspromemorian Ds Juiframfördes redan
redovisatsmed deti enlighetff och kan111 resonemang som--

2§ ochenligt 5 1anmälningsskyldighetenfrågai omovan
skaderegleringskungörelsen aktuella idag.änsägas vara mer-

myndighetbefaraanledningvälgrundadfinns ingenDet attatt en
åsamkalättsinnigtförprocessbehörighetutnyttja sinskulle att
anförasföljaktligen knappastkankostnader. Detonödigastaten

myndighetervissaskäl för låtastatsfinansiellanågra utanatt vara
processbehörighet.

praktiska över-detta slagöverväganden änDet är snarareav
förekomstenfaktiskarörande denväganden t.ex. processvanaav

processbe-föravgörandebörmyndighetjurister vid varasomen
intemyndigheter ärcentrala ännuAtminstone dehörigheten. som
verk-inom sittanförtrossåledesprocessbehöriga bör rätten att

rättegång.iföreträdasamhetsområde staten

bil. 3100199394:1994 prop.budgetpropositionenRegeringen har i
i frågabl.a.förslagJK-utredningensangåendef uttalat sig16 oms.

allmänpräglas strävan4 förvaltningenoffentliga att94 DenSOU 1993:37 av ens.
ökadei dettillkommerbefogenheter. Dettadecentralisera och delegera synes

medinnebärfått bl.a.ochmyndigheterna ett systembudgetansvar somnumerasom
intedärtill finns detMed hänsynramanslag.fastställandetreårsbudgetar och av

faktiskaifrågavarandeför deersättningaralltföranledning befara generösaattatt
myndigheterna.kontrollerarlöpandeJK inte längreutbetalasskadorna kommer att om

varför generösanslag,myndigheternasskadestånd belastarDessa enegna
iåterhållsamhet frågaiakttamåstemyndigheternainnebärskadeståndspraxis omatt

granskningövrigt denförutveckling motverkasnegativEnkostnader.andra somav
möjlighetDärtill har JKverksamhet.myndigheternas attRiksrevisionsverket gör av

sinutnyttjarmyndigheternagranskning hurtillsynsverksamhetinrikta sin aven
alltförrisk förinte hellersidanfinns å andraskaderegleringsbehörighet. Det en

omfattasmyndigheterockså andraJKinte bararestriktiv praxis eftersom avutan
innananmälamyndigheternaförSkyldigheteni 9 § RF.objektivitetskravet l kap. att

skadeståndframställningavslåskadestånd ellerbetalabeslutarde somatt omatt en
avskaffas.följaktligenogrundad böruppenbartinte är
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skadereglering. Regeringen konstaterar därvid utredningensatt
överväganden i huvudsak bemötts positivt remissinstanserna.av
Beträffande utredningens förslag decentralisering till centralmyn-om
digheter det gäller handläggningnär faktiska skador framhållerav
regeringen genomförande decentraliseringstankarna inteatt ett av
förutsätter riksdagens medverkan eftersom det ändringar irör
skaderegleringskungörelsen. Det ankommer därför på regeringen att
fatta beslut i dessa frågor. Regeringen anförde vidare:

Regeringen har också för avsikt genomföra utredningensatt
förslag så till vida myndigheterna själva i betydligtatt större
omfattning för närvarande skallän få handlägga sådana skador
och skyldigheten hänskjuta ekonomiskt betydelsefullaatt att
ärenden till JK endast bör kvar vid ärenden där det kan blivara
fråga åtaganden för betala verkligt betydandestaten attom
belopp. Skyldigheten för myndigheterna anmäla innan deatt
beslutar betala skadestånd eller avslå framställningatt att en om
skadestånd inte uppenbartär ogrundad avskaffas. Avensom
skyldigheten för myndigheter till JK anmäla svaromål iatt
skadeståndsmäl avskaffas. I anslutning till denna centralisering av
skadehanteringen införs också skyldighet för myndigheterna atten
på samråda med JK i ärenden principiell karaktäreget ansvar av
eller ekonomisk betydelse.större Bestämmelsenav ettom
obligatoriskt hänskjutande från JK till regeringen i skadestånds-
ärenden relaterade till högre belopp bör avskaffas.

Regeringen har därefter beslutat ändring i skaderegleringskun-om
görelsen. Den ändrade förordningen 1994:259 trädde i kraft den

Ändringenjuli1 1994. innebar 5 § reglerar myndigheternasatt som
anmälningsskyldighet upphört gälla. Vidare har 4 § fått följandeatt
lydelse:

En central förvaltningsmyndighet handlägger ärendeettsom
enligt 3 § skall samråda med Justitiekanslern, ärendet ärom av
principiell eller ekonomisk betydelse.natur storav

Uppkommer i ärende handläggs central förvalt-ett som av en
ningsmyndighet fråga åtagande för betala högrestaten attom
skadestånd 250 000 kronor, skallän ärendet hänskjutas till
Justitiekanslern.

Dessutom har 7 § ändrats enligt vad redovisats i avnsittsom ovan
8.2.1.

JK har vid samråd med utredningen framfört myndigheterna böratt
generell behörighet inom sina verksamhetsområdenattges en resp.

företräda i rättegång.staten
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haftsina direktivutredningen i enlighet medVid det samråd som
processbehörigheti frågaKammarkollegiet har kollegietmed om

fåttmyndighetinom kollegiet attuppgett att om enanserman
processbehörig ifrågor bör densköta vissaförtroendet ävenatt vara

enligt sinmyndigheterUtgångspunkten börfrågor.dessa attvara
dock kanprocessbehörighet detgrundläggandeinstruktion har somen

enligtpersonskadefrågor börExempelvisifrån.undantaggöras
Kammarkollegiet särbehandlas.

förordningtillföregående förslagethar i detUtredningen om
befogenhetermyndigheternasföreslagitavtalmyndighetersstatliga att
författning. Isärskildpreciseras islås fast ochenligt det anförda en

skadereglering harmyndighetersstatligatill förordningförslaget om
bemyndigandeuttryckligtutredningen föreslagit attett om en

påfråga kravibesluta påmyndighet skall få vägnarstatens om
utanför avtalsförhållanden.skadeersättning

nuvarandemedredantidigareMyndigheterna har, nämnts,som
avtalingå deverksamhetsområdesittinomordning i princip rätt att

ochfullgörasskall kunna ävenverksamhetenbehövs för attattsom
ändringsavtal ellertilläggsavtal,avtalstvistersjälva slita sina genom

i sakensdet liggahar vidareförlikning. Regeringen natur attansett
träffabehörigavtal i allmänhetingårmyndighet ärvarje attettsom

avtalet.grundförpliktelser påochrättigheterförlikning statens avom
avtalsför-skadestånd ibeslutaocksåMyndigheten har rätt att om

Såutomprocessuellt.endastgäller dockbehörighethållandet. Denna
uttryckligtdomstol behövsinförföra talandet fråga ettär attsnart om

bemyndigande.
ochmellan inom-skillnaduppfattning dennaEnligt utredningens är

motiverad.sakligtallmänhet inteförhållanden iutomprocessuella
målsätt-allmännai linje med denför övrigt inteFörhållandet ligger

statsförvaltningen.präglaroch delegeradecentraliseraningen att som
avtalmyndighetersstatligaförordningenföreslagnadenGenom om

ingå avtal.befogenhetermyndigheternaspreciserasklargörs och att
föreskrift 11 §uttryckligomfattar enligt rättbefogenheter attDessa

avtalträffaochförlikning i avtalstvisteringå avtal att omom
anförtrosmyndigheternabörbakgrundskiljeförfarande. Mot denna

domstolsför-blir frågadetingångna avtalför näräven ettansvaret om
därförMyndigheterna börskiljeförfarande. rättfarande eller attett ges

ochdomstolinförföreträdaverksamhetsområdesittinom staten
börMyndigheternaavtal.myndighetensgällerskiljemän i frågor som

med JK. Detsamrådaprincipiella frågor,särskilt ivid behov,dock
processbehörighetinte harmyndighetersärskilt sådanagäller som

JK kanjurister.inte harochverksförordningenenligt 2 § egnasom
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för Övrigt alltid uppgiften bevakaöverta inom ellerrättatt statens
rätta.utom

Genom den föreslagna bestämmelsen processbehörighet tilldelasom
alla myndigheter 2 § verksförordningen tillämplig föräroavsett om-
myndigheten sådan behörighet i fråga myndighetens avtal.om egna-
Därmed får regionala och lokalaäven myndigheter behörighet föraatt
talan i fråga de avtalen. Om viss myndighet inte bör fâom egna en
den behörigheten får undantag exempelvis igöras, myndighetens
instruktion.

Det bör enligt utredningens mening kunna förutsättas att en
myndighet kan bedöma den har juridisk kompetens för attom egen
kunna föra viss och myndigheten, så fallet,inte äratten process om
uppdrar myndighet eller ombud, advokat,ett t.ex.en attannan en
föra myndighetens talan. Några generella undantag från processbe-
hörigheten för vissa avtal bör därför intet.ex. typer göras.av

Den praktiska effekten den föreslagna bestämmelsen blirav
förmodligen inte särskilt genomgripande. Flertalet centrala myndig-
heter och affärsverken har, tidigare redovisats, redan generellsom en
behörighet inom sitt verksamhetsområde företräda vidatt staten
domstol. Genom förordningen hantering statliga fordringar harom av
alla myndigheter processbehörighet rörande myndighetensgetts egna
fordringar. Den sistnämnda behörigheten innebär myndigheternaatt
redan har processbehörighet rörande de avtal innefattar fordring-som

Förslaget får följaktligen betydelse endast för avtalstvisterar. som
något myndighets fordran ochän dessutom berörannatavser en som

myndighet inte har generell processbehörighet inom sitten som
verksamhetsområde.

Det kan i och för sig ligga i sakens myndighetnatur attanses en
har processbehörighet också har befogenhet uppdra åtattsom en

myndighet eller ombud föra talan i domstol. Förett attannan
tydlighets skull bör dock detta Denna bestämmelse motsvararanges.
13 § förordningen statliga myndigheters fordringar och för öv-om
rigt 2 § verksförordningen iäven dess nuvarande lydelse SFS
1993: 1140.
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statligamellanvistelösningT9

myndigheter

myndigheternastatligade5.3avsnittetanfört i utgörutredningenSom
rättssubjekt. De utgörenheterjuridiskasjälvständiganågrainte

dedettakonsekvens ärEn atträttssubjektetendast delar staten. avav
förutsätteravtalmed varandra; attavtalbindandeingå ettkaninte

Överenskom-rättssubjekt. Desjälvständigatvåmellansluts parterdet
alltsådirektiveni ärmyndigheter nämnsstatligamellanmelser ensom

iintereglerasrättsñgurrättsñgur. Dennaskildavtaletfrånsärskild
berörsallaförutsättasdockmåstelagstiftningen. Det att enavsom

rättssubjek-inominterntifrån denutgåröverenskommelsesådan att -
överenskommelsenträffatmyndigheterbinda deskallstaten somtet -

Vadmening.civilrättsligavtal idet somsätt ettvoresomsamma
myndig-mellantvisterlösning3.6avsnittdirektivenianförs avom

påbyggeröverenskommelsersådanatillämpningenochheter avom
träffatmyndigheterdebinderpraktikeniöverenskommelser somatt

intetvisternalösningföreskrifterskulledem; avomannars
myndigheternasförinomliggadockkanbehövas. Det ramen

ellerändrakomma överens attbefogenheter gemensamt omatt
överenskommelser.tidigareupphäva

juridiskasjälvständigaintemyndigheter utgörstatligaEftersom
enligträttegångtvistelösningsmekanismerna,sedvanligastår deenheter

skiljemän,1929: 145enligt lagenförfarandeochrättegångsbalken om
tillämpningentvistnågonuppkommerdetförfogandetillinte omom

träffat överens-myndighetermellan deöverenskommelse somenav
kommelsen.

iharvarandratalanförakanmyndigheter motstatligaFrågan om
FörvaltningsrättsligiHesslerHenrikbehandlatsäldre litteratur av

tidskrift 1954Jägerskiöld iStig303-326,tidskrift 1952 s.sammas.
rättegångsbalken,tillKommentarSöderlund iErik299-342 och

ifråganocksåbehandlarStrömbergHåkan3151970,del s.
241991upplagan,femtondeförvaltningsrätt,Allmän s.

iHDdär3851959NJAocksårättspraxis kan nämnasFrån s.
skiltfrån kronansådantRiksbankenuttalade ettdomskälen att var

rättssubjekt närsjälvständigabetraktasLund tordeochi UppsalaUniversiteten som
m.fl. Rätte-Gullnäs98 och1943NJAjfrfastighetsinnehavvisstgällerdet s.

515.1935NJA11:29undergångsbalken samt s.
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rättssubjekt avsågs med beteckningen inrättning i den dåvarandesom
bestämmelsen delgivning i 33 kap. 17 § RB. Bestämmelsenom i
dåvarande 33 kap. 19 § RB delgivning med kronan ansågs därförom
inte tillämplig vid delgivning med Riksbanken. Sist nämnda be-
stämmelse delgivning med kronan ärom medersattnumera en
bestämmelse delgivning med i 8 § delgivningslagenom staten
1970:428. Denna bestämmelse gäller riksdagenäven och dessnya
verk prop. 1970:13 132. Vilka slutsatser vågar dras. man numera

detta rättsfall tveksamt.är I fall kan dessa inteav gå längrevart tillän
Riksbanken skulle kunnaatt självständigt rättssubjektettvara som

också skulle kunna föra talan vid domstol statligen mot en annan
myndighet.

Under utredningsarbetet har RRV upplyst det inte allaäratt
myndigheter eller i fall inte alla berörda befattningshavarevart ärsom
medvetna tvister mellan myndigheteratt inte kan lösas införom
domstol eller skiljeförfarande. Kammarkollegiet påpekargenom att
tvister mellan myndigheter för närvarande kan lösas endast genom
uppgörelsen mellan myndigheternas chefer och regeringen.ytterst av
En myndighet efterlyser särskilt tvistelösningsorgan,ett t.ex. en
närrmd, för lösande affärsmässiga tvister under detav att en annan
myndighet tvisterna borde kunna lösas vidatt domstol.anser

Utredningen redan anförts i detta avsnitt de sedvanligaanser som att
tvistelösningsmekanismerna inte står till förfogande för de myndig-
heter råkar i tvist tillämpningen den överenskommel-som om m.m. av

de träffat.se som
För närvarande det endaär lösasättet tvister mellan myndigheteratt

i anledning deras överenskommelser myndigheterna hänskjuterav att
dem till regeringens bedömning. Det måste otillfredsställande attanses
regeringen således kan komma belastas medatt mängdstoren
tvisteärenden i synnerhet tvisterna berörnär detaljfrågor tillämp-om
ning och tolkning vissa i överenskommelserna. Endast imomentav
vissa fall ekonomiskstörre betydelse kan det regelav som anses
lämpligt regeringen fåratt uppkomnaavgöra tvister.

Att föreslå ordning innebär den juridiskanu atten som personen
olika ställföreträdarestatens skulle få varandra skullemotprocessa

innebära principiell nyordning i svensk konsekvenserrätten ärvars
svåra överblicka. En sådanatt omdaning det processrättsligaav
partsbegreppet kan enligt utredningens uppfattning inte anses vara
omfattad direktiven till denna utredning. Vad börav övervägassom

internär tvistelösningsmekanism för olikasnarare myndig-en statens
heter.

En sådan intern statlig tvistelösning bör flexibel och kunnavara
efter den aktuella tvistens beskaffenhet och deanpassas tvistande
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obyråkra-förfarandetSamtidigt börverksamhet.myndigheternas vara
inomstatligavissaväl tänkaskostnadseffektivt. kanDettiskt och att

ändamålsenligtdet fårkompliceradsåtvister mestär natur att ansesav
Å andra sidanförfarande.domstolsliknandeslitstvisten ettatt genom

tillräckligtkostnadsskälfall inte minstmångatorde det i varaav ---
förfarande.summarisktenklaremed ett mera

generelltdetutredningenbakgrund settdennaMot attanser
myndigheterstatliga ärmellan olikatvisterlösalämpligaste sättet att

myndig-inblandadedeledningmedlingsförfarande underett avav en
medlingsupp-normalfallet börmedlare. Iopartisktillkalladheterna

där dettvisterkompliceradeVidfullgörasgiften merperson.av en
förfaranderättegångsliknandebehovdet finnskan sägas ettettatt av

tvistandemedlare. Detillkalla högstmöjlighetdet finnasbör treatt
vareftersin medlareden situationenbör imyndigheterna utse var

tillmedlare. Entredjefår utsesdessa utsegemensamt person somen
uppgiften. Detför ärerforderlig kompetensgivetvis habörmedlare

tordebehörighetskrav. Detgenerellanågralämpligtdock inte att ange
advokat ellerdomare,kanmedlarensakensiligga annanattnatur vara

skiljeförfarandemedlikheterharmetodenföreslagnajurist. Den ett
tilltjänakommaskiljemän kani lagenbestämmelser attoch vissa om

utredningensintedet ärmedlingssituationer, ävenledning i vissa om
föreslagnatillämplig på detanalogtskalllagdennamening att vara

medlingsförfarandet.
torde inteupphandlingoffentlig1992:1528Lagen varaom

andrakap. l §Enligt 5medlingstjänsten.föreslagnapå dentillämplig
upphandlingi 5 kap.bestämmelsernaskalldenna lagstycket 4 avom

förlikningsuppdrag.ochskiljemanna-i frågatillämpasintetjänster om
denenligtmedlingsuppdragmeningutredningensEnligt är ett

tillämpningvidavtalmyndighetersstatligaförordningenföreslagna om
förlikningsupp-medlikställaupphandlingoffentliglagen ettattomav

drag.
myndighetensfinansierasbörför medlingenKostnaderna av

medvid tvistertvistekostnadermedelordinarie sätt somsamma
förordningenbemyndigandet iGenomjuridisk omperson.annan

använda medelmyndigheterna rättavtalmyndighetersstatliga attges
skyldighetemellertid åläggasbörMyndigheternaändamål.dettaför en

myndighetensfårlyckasdet inteförlikas. Omförsökaförsta handiatt
förord-enligtmedlingtillhänskjutasskalltvistenchef besluta att

kostnadssynpunktmeningutredningensenligtningen. Det är ur
förlikningsmöjligheterna ärförstanvändsmedling närangeläget att

Även good-will kan hamyndighetenshänsynstagande tilluttömda. ett
ellerskall förlikas avgörastvistför fråganbetydelse genomom en
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medling. Detta talar för beslut medling bör fattas påatt ett om
chefsnivå.

Bestämmelsen bör fakultativ eftersom det inte förefallervara
ändamålsenligt alltid påbjuda medling. Det kan finnas situationeratt
där det lämpligastär i stället överlänma tvisten till regeringen. Avatt
lKzs egenskap regeringens högste ombudsman ochatt att ytterstvara

den bevakar får följarätt myndigheternastatensvara som attanses
alltid kan inhämta dennes råd angående lämpligaste tillvägagångssätt.

Någon verkställighet medlarens eller medlarnas beslut intekanav
bli aktuell. Av den föreslagna paragrafen framgår beslutet äratt
bindande för myndigheterna. Om någon myndighet det skulletrots

sig eftervägra sådanträtta beslut torde regeringenatt ingripa.ett
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10 ingångnaAnsvar för avtal

10. Sammanfattning1

Enligt direktiven avsnitt bör utredningen det3.4 överväga om
någotövergripande för ingångna avtal behöver klargöras iansvaret

fråga påhänseende. Utredningens överväganden i denna bör grundas
probleminventering ingår i utredningensresultatet denav som

uppdrag.
Under probleminventeringen har utredningen på fallstött ett som

frågan bör bunden vissa pensionsavtalstaten somavser om vara av
promemoria denLuftfartsverket ingått. fråga behandlas iDenna en

tf. professorndecember 1993 f.d. justitierådet Bengt Hult, Jan6 av
Under rubrikenKleineman hovrättsassessorn Gudmund Toijer.och

vad enligtRättsliga utgångspunkter redovisas där utredning om somen
för skall bli bunden de avtalgällande torde krävasrätt att staten av

myndigheterna ingår.som
finns någonkonstaterar det för närvarande inteUtredningen att

det uttryckligenspeciellt för gällande reglering i vilkenstaten anges
för skall bli bunden avtal statligvad krävs ettatt staten som ensom av

förvaltningens struktur ochmyndighet ingår. Eftersom den statliga
avseenden skiljer sig från vad gäller inomstyrning i väsentliga som

civilrättsligverksamhet, finns inte någon allmänt gällandedetannan
avtallagstiftning tillämplig vill bedömanärär ettom somsom man

någon föreskrift eller något regerings-myndighet ingått i strid moten
skall går således intebeslut ändock binda Det avgörastaten. att om

direkt tillämpablir bunden sådant avtal attstaten ett genomav
fullmaktsgivarens för avtalavtalslagens föreskrifter somansvarom

myndigheterbefullmäktigade ombud ingår på avtal statligahans som
associationsrättsligaingår. heller kan direkt tillämpa deInte man

ställföreträdares handlande binder associatio-föreskrifterna närom en
föreskrifterbrist på uttryckligaEn sak iär att omnen. annan man -

kan tvingas försöka lösa uppkomna tvisterbundenhet attstatens -
gällande reglerna.analogisk tillämpning de allmäntgenom en av

domstolsavgörande vadbör tilläggas det inte finns någotDet att om
skall bunden avtalkrävs för ettatt staten av som ensom vara

ochanförts visar det finnsmyndighet ingått. Vad att storensom
gällande rättsläget.besvärande osäkerhet detom

249



Ansvar för ingångna avtal SOU 1994:136

När utredningen föreslår det för första gången skall meddelasattnu
uttryckliga föreskrifter vad krävs för myndigheterna skallattom som
få ingå avtal innefattar ekonomiska förpliktelser för sestatensom
förslaget till förordning statliga myndigheters avtal, blir detom
särskilt angeläget också precisera vad krävs för skallatt att statensom
bli bunden ingångna avtal. Om så inte sker skulle osäkerhetenav om
rättsläget kunna öka. Vad främst kan befaras kraven förär att attsom

skall bli bunden skulle ställas så högt detta skulle hämma denstaten att
allmänna omsättningen; enskilda skulle helt enkelt inte vågapersoner

ingå avtal medatt staten.
Enligt utredningens mening bör den angivna frågan statensom

bundenhet bedömas bakgrund de statliga myndigheterna intemot attav
några självständiga juridiska enheter.utgör De bara delarutgör av

rättssubjektet civilrättsligI mening kan såledesde varken hastaten.
tillgångar eller ha förpliktelser. De kan endast handlaegna egna som

företrädare för och på uppdrag riksdagen och regeringen.staten av
Deras handlande måste alltid inom för de uppdrag derymmas ramen
fått. Med hänsyn till det mångskiftande vilket dessa uppdragsätt
kan fastställas och ändras blir det ofta svårt för statens motparter att
exakt tänkt avtal faller inom för givna uppdrag.veta ettom ramen

Mot den angivna bakgrunden föreslår utredningen det meddelasatt
särskilda föreskrifter reglerar vad krävs för skallatt statensom som
bli bunden ingångna avtal. Syftet med dessa föreskrifter är attav
klarlägga rättsläget. Om rättsläget preciseras det sätt ut-som
redningen föreslår bör det bli lättare för myndigheterna finnaatt

beredda ingå avtal. Härigenom främjasär denmotparter attsom
allmänna omsättningen och intressen.statens

utredningens förslagI till förordning statliga myndigheters avtalom
vilka villkor skall uppfyllda för myndighet skallattanges som vara en

ha ingå avtal. I de föreskrifterrätt bundenhetatt ett statensom som
enligt utredningens mening bör meddelas vilka nämndaanges av
villkor måste uppfyllda för skall bli bundenatt statensom vara av
ingångna avtal. Utredningen behandlar däremot inte vad i övrigtsom
krävs för avtals giltighet. Frågor härom får lösas enligt allmännaett
avtalsrättsliga föreskrifter i 1 och 3 kap. avtalslagen slutandeom av
avtal respektive rättshandlingars ogiltighet.om

Utredningen föreslår de särskilda föreskrifternaatt statensnya, om
bundenhet bör få innehåll i huvudsak bygger på vad iett som som
förut nämnda promemoria gällande Utredningenrätt.angetts motsvara
har utformat sitt förslag till särskilda föreskrifter på sådant sättett att

bundenhet regleras enligt de principer ligger till grund förstatens som
vad fullmaktsgivares bundenhet i 10 och §§sägs 11som om en
avtalslagen.
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I korthet innebär utredningens förslag avtal myndighetatt ett som en
ingår blir bindande för fallerdet inom för detstaten, om ramen
verksamhetsområde i förordningen med instruktion för densom anges
avtalsslutande myndigheten. detFaller utanför nämnda blir avtaletram
alltså inte bindande för För avtal, faller inomstaten. att ett som
nämnda verksamhetsområde, skall bli bindande för krävsstaten
däremot inte avtalet också skall med alla de andrastämma överensatt
föreskrifter beslutoch kan reglera myndighetens verksamhet medsom
avtal. Att avtal strider sådana andra föreskrifter och beslut börett mot
enligt utredningens förslag inte automatiskt leda till bliratt staten
obunden avtalet. För inte skall bli bunden sådantatt staten ettav av
avtal ocksåbör krävas insett eller bort inse avtaletatt motparten att
stred föreskrift eller beslut, dvs. varit i s.k.mot ett att motpartenen
ond skäl förSom detta förslag anför utredningentro. att motsatten
lösning skulle ställa för höga krav skulleDestatens motparter.
nämligen då för säkra tänkt avtal blir bindandeatt att ettvara-
för ofta bli hålla reda på mycket antalstaten tvungna att ett stort-
föreskrifter. Detta skulle verka klart hämmande på den allmärma om-
sättningen och därmed skada såväl intressen tänktastatens som

berättigade krav.motparters
Beträffande möjligheten utkräva personligt för ingångnaatt ansvar

avtal beaktar utredningen vad anförts denna fråga delssom om av
Kommittén förvaltningsmyndigheternas ledningsformer iom m.m.

Effektivarebetänkandet ledning i statliga myndigheter SOU 1993:58,
dels regeringen prop. 199394: 185 Med hänsyn bl.a. därtill15.av s.
finner utredningen några regler möjlighet utkrävaatt attnya om
personligt beslutsfattare i avtalsfrågor inte bör föreslås.ansvar av

10.2 Bakgrund

utredningensI direktiv Dir. 1993:60 framhålls den bestämmelseatt
ligger till grund för den myndigheterna harätt attsom anses genom

avtal på ekonomiska förpliktelser finns i 9 kap. 10 § RF.statenta
Vidare det i förarbetena framhölls bestämmelsen enbartsägs äratt att

kompetensregel. Den reglerar alltså inte frågan i vad månen en
förbindelse, myndighet med överskridande sin befogenhetsom en av
har ingått, bindande för Enligt direktiven bör utredarenär staten. mot
bakgrund probleminventeringen det övergripandeövervägaav om

för ingångna avtal behöver klargöras i något avseende.ansvaret
Utredaren bör och befogenheter inomäven överväga om ansvar
myndigheterna ingå avtal ekonomisk betydelse behöveratt av

Ävenklarläggas. förmöjligheten utkräva personligtatt ansvar
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direktivenerinras iklargöras. detta sammanhangingångna avtal bör I
befogenhetermyndighetsstyrelsernas och översettsatt avansvarom
ledningsfonner Dir.förvaltningsmyndigheternasKommittén m.m.om

EffektivarebetänkandetKommittén har sedermera1992:10. avgett
myndigheter SOU 1993:58.ledning i statliga

utredningen bördirektiven innebärsålunda anförts iVad taattsom
frågor, nämligendelvis separatatreupp

ingår medmyndighetför avtal över-statens som enansvar
sina befogenheter,skridande av

myndigheterna ochbefogenheter inomochansvar
påpersonligt demutkrävamöjligheten att ensomansvar av

ingår avtal.myndighets vägnar

myndighet skall hainom rättFråga 2 närmast attsomvem enavser
behandlat i avsnitt 5.6.utredningenavtal. fråga haringå Denna

för-förslaget tilltagit frågan i 22 § ihar ocksåUtredningen upp
myndigheters avtal.ordning statligaom

fråganförstföljande kommer utredningenI det statensatt ta upp om
personligadärefter frågan detoch ansvaret.ansvar om

statligaför avtal10.3 Statens de somansvar
ingårregeringenmyndigheter under

förbehandlar frågorutredningen i detta avsnittNär statens ansvarom
rättssubjektandraingår medstatliga myndigheter ände avtal som

avtalendast sådanadiskuterakommer utredningen attstaten som
begränsningförpliktelser för Eninnehåller ekonomiska staten. annan
myndigheteringåsbehandlar avtalutredningen endastär att som av

sådana statligaförvaltningenAvtal ingår iunder regeringen. avsom
9 8 §förvaltning kap.lag till särskild setillgångar i avsattssom

utredningensomfattas inteAP-fondernaandra meningen RF, t.ex. av
arbetsrättsliga avtal kommerhelleri ansvarsfrågan. Inteöverväganden

omfattningutredningsarbetetsanförtsbehandlas. Jfr vadatt som om
förpliktelse harekonomiskInnebörden i begreppeti avsnitt 5.2.

förordningförslaget tilli avsnitt 5.4 och i 4 §utredningen angett om
avtal.statliga myndigheters

frågor vadi detta avsnittUtredningen kommer att ta somupp om
statligade avtalskall bli bundenbör förkrävas att staten somav

de fall dåfrämst iSådana frågor aktualiserasmyndigheter ingår. en
Utredningenhaft ingå.inteingått avtal denmyndighet rätt attett som

blibli eller bör kunnakandäremot inte fråganbehandlar statenom
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myndighet ingått inteskadeståndsskyldig, avtalnär ett ansessom en
för grund den avtalsslutande myndighetenbindande påstaten attav

haft ingå avtalet.inte rätt att
utredningen det för närvarande inteTill början konstaterar atten

vilken detspeciellt för gällande reglering ifinns någon staten
bundenuttryckligen vad krävs för skall bli ettatt staten avanges som
Eftersom denmyndighet under regeringen ingår.avtal statligsom en

väsentliga avseendenstatliga förvaltningens struktur och styrning i
verksamhet, finns det inteskiljer från vad gäller isig annansom

lagstiftning tillämpliggällande civilrättslignågon allmänt närärsom
myndighet ingått i stridvill bedöma avtal motett som enman om

ändock skall bindaföreskrift eller något regeringsbeslutnågon staten.
sådantblir bundengår således inteDet avgöra ettatt staten avom

föreskrifter iexempelvis de allmännaavtal direkt tillämpaattgenom
rättshandlingar på förrnögenhets-1915:218 avtal och andralagen om

fullmakts-villkoren förområde avtalslagen, rörrättens att ensom
ombudavtal hans befullmäktigadegivare skall bunden deav somvara

heller kan direkt tillämpaingår och §§ avtalslagen. Inte10 11 man
ställföreträdaresföreskrifternaassociationsrättsligade när enom

i brist påsakhandlande binder associationen. En är att manannan -
kan tvingasföreskrifter bundenhetuttryckliga attstatensom -

tillämpning deanalogiskförsöka uppkomna tvisterlösa avgenom en
allmänt gällande reglerna.

prejudicerande domstolsav-bör tilläggas det inte finns någotDet att
skall blihittills böra krävas förgörande vad ansetts att statensomom

myndighet ingått.bunden avtalett som enav
direkt tillämp-anförda vid handen det- i avsaknadDet att avger

för närvarandeföreskrifter råder osäkerhet vadliga om somen-
avtal myndighetför skall bli bundenkrävs staten ettatt som enav

regeringen.någon föreskrift eller något beslutingått i strid motmot av
bekräftas vaddet råder sådan osäkerhet rättslägetAtt somom aven

tf. professorn Jananförs f.d. justitierådet Hult,i Bengten av
Toijer den 6 decemberhovrättsassessorn GudmundKleineman och

behandlas fråganpromemoria. promemorian1993 upprättad I om
pensionsavtal Luftfartsverketvissabör bundenstaten somanses av

gällande ifinns utredningingått se avsnitt 4.3.2. Där rättomen
myndigheten ingår avtal.fråga bundenhet närstatensom

gällande rättsläge kan beröraosäkerhet innebörden iNämnda ettom
svårt föravtal, då det i många fall kanmycket antal statensstort vara

myndigheternassäkert vad gäller rätt attvetamotparter att omsom
den måsteOsäkerheten därför så betydandeingå avtal. är antasatt

för för dess Denmycket besvärande såväl motparter.staten somvara
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får därigenom hämma den allmänna omsättningen och minskaanses
tilltron till avtalspart.staten som

Utredningen finner därför det angeläget det meddelasäratt att
sådana föreskrifteruttryckliga bundenhet undanröjerstatensom som
den rådande rättsosäkerheten.nu

De i avsnitt 10.2 redovisade uttalandena i direktiven skulle kunna
antyda vid bedömningen frågan bundenhetatt statensman av om
skulle kunna finna någon vägledning i 9 kap. 10 § EnligtRF.
utredningens mening det emellertid helt klart inte fåkanär att man
någon vägledning nämnda föreskrift i regeringsformen detnärav
gäller ställning till vad bör krävas för skall bliatt ta att statensom
bunden de avtal myndigheterna ingått, främst därför attav som
föreskriften huvud inte berör myndigheternasöver ingårätttaget att
avtal med ekonomiska förpliktelser för staten.

Enligt utredningens mening bör frågan bundenhetstatensom
bedömas bakgrund statliga myndigheter, utredningenmot attav som
anfört i det föregående bl.a.se avsnitt 5.3, inte någrautgör
självständiga juridiska enheter. De endast delar rättssubjektetutgör av

I civilrättslig mening kan de således varken ha någrastaten. egna
tillgångar eller några förpliktelser. När det gäller tillgångar ochegna
förpliktelser uppträder myndigheterna alltså endast företrädare försom
rättssubjektet De åtgärder myndigheten vidtar i dessastaten. som
hänseenden måste då ske inom för de uppdrag myndig-ramen som
heterna har fått från de högsta företrädarna för nämligenstaten,
riksdagen och regeringen. Detta gäller naturligtvis frågoräven om
vilka avtal myndigheterna får ingå.som

En självklar utgångspunkt för diskussion vad bör krävasen om som
för skall bli bunden de avtal statliga myndigheteratt staten av som
ingår alltid skall bli bunden de avtal myndig-är att staten av som

haftheterna ingå. Det emellertid inte lika självklart varjerätt äratt att
avtal, myndighet ingår i strid någon föreskrift eller någotmotsom en
beslut, på grund därav inte binder Som skäl härför kan anförasstaten.

det statliga regelsystem för närvarande myndigheternasatt styrsom
ingå avtal, enligt vad tidigare, utformat pårätt äratt angetts ettsom

sådant det i många fall svårt försätt säkertäratt motparterstatens att
Ävenvad gäller. enligt de regler statliga myndighetersveta som om

avtalsrätt utredningen föreslår förslaget till förordningsesom om
statliga myndigheters avtal kommer det ofta bli ovisst hur långtatt en

Ävenmyndighets ingå avtal jämförelsesträcker sig. medrätt att en
vad gäller i motsvarande avseenden enligt de före-nämndasom nyss
skrifterna i 10 och 11 avtalslagen talar för inte alla avtalatt som
strider någon föreskrift eller något regeringsbeslut på däravgrundmot
inte skall binda Enligt fullmaktsreglerna kan nämligenstaten. en
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befullmäktigadebli bunden avtal hansfullmaktsgivare ett somav
Ävenhaft detta. enligt deingår han inte lovombud göratrots att att

associationsrättsliga föreskrifterna kan ställföreträdareförut angivna en
överskriditförhållanden binda associationen hanunder vissa trots att

sin befogenhet.
härefteranledning vad sålunda anförts utredningenI tarav som

frågor myndigheternas ingå avtal.först rätt attomupp
regerings-påpekat i föregående finns det iSom utredningen det
avtalsrätt.någon uttrycklig föreskrift myndigheternasformen inte om

för föringå avtal med ekonomiska förpliktelserDen rätt statenatt som
på mycket allmännanärvarande föreligga grundar sig enbartanses

regeringsformen.uttalanden i motiven till
hittills inte lagts tillDet bör tilläggas nämnda motivuttalandenatt

för några för myndigheter undergrund generella regler statligarättom
regeringen ingå avtal innehåller ekonomiska förpliktelser föratt som

avsnitt praktiken dock varje myndighet,se 5.3. lstaten anses som
sitt verksarnhets-sköta viss verksamhet, ha inomrättär satt att atten

ingå de avtalområde och inom för tillgängliga medel somramen
fullgöras. finnsbehövs för verksamheten skall kunna Härutöveratt

ingåvissa föreskrifter och regeringsbeslut myndigheter rätt attsom ger
vissa särskilt angivna slag avtal.av

för närvarande inte några generella föreskrifterDet finns således om
myndigheters ingå avtal kan läggas till grund för derätt att som
föreskrifter bundenhet behöver meddelas.statensom som

föregående och förslaget tillSom framgår det avsnitt 5av
myndigheters föreslår utredningen detförordning statliga avtal attom

skall utfärdas generellt tillämpligt regelverk myndigheternasett omnu
föringå avtal. förslag innebär i delar vadDettarätt att stora att som
tillnärvarande gälla stöd uttryckliga regler, kommerutananses av

författning. den sakligauttryck i särskild När det gäller atten ange
inom skall ingå avtal knytervilken myndighet ha rätt attram en

utredningen till myndighetens uppgifter enlighet härmedIan m.m.
föreslår utredningen i den föreskriften myndig-grundläggande om

förslaget till förordningheternas avtalsrätt 9 § statliga myndig-om
heters avtal får syftarmyndighet ingå de avtal tillatt en som
fullgörande föreskrivsvad myndighetens verksamhet iav som om
lagar, förordningar, regleringsbrev särskilda beslutoch andra av
regeringen. Som framgår i förslaget förordning9 § till statligaav om
myndigheters avtal blir myndighets ingå avtal alltså helträtt atten
beroende följervad skilda i paragrafen inte närmareav som av
preciserade författningar och regeringsbeslut. blir endastDet genom

del dessa kan långt myndighetsreda huratt ta taav som man en
avtalsrätt sträcker sig.
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författningsförslagetregeringsbeslutochföreskrifterDe som
handling.samlade i enda Dei allmänhet inte ärhänvisar till är aven

förordning med in-harFlertalet myndighetervitt skilda slag. en
föreskrifterregelmässigtfinnsmyndigheten. Därutöverstruktion för

myndigheternasRegeringsbeslutandra författningar.i lagar och om
ordning.ii regleringsbrevenmeddelas såvälverksamhet annansom

skilda frågor.kan vittFöreskrifterna och besluten avse
ingår alltidför myndighetmed instruktionförordningI enen
föreskrifterverksamhetsområde. Dessamyndighetensföreskrifter om
beskrivningoch helt rättvisandealltid fullständigemellertid inte enger

finnas föreskrifterdem kangäller, då det vid sidanvad omsomav
det verksarnhetsom-inskränker eller preciseraroch beslut vidgar,som

regeringsbeslutinstruktionen. Som exempelråde i ettettangessom
detverksamhetsområdemyndighetsvidgar utöver angessomsom en

kan härför myndighetenförordningen med instruktion nämnasi att
förålagts bl.a.för 199394i regleringsbrevetStatskontoret att svara

ocksådataområdet. förekommerinköpssamordning inom Det att en
verksamhetsområdeavtal inom för detingåmyndighets rätt att ramen

för myndigheten begränsas,förordningen med instruktionisom anges
i myndighetsfinns begränsningarbeloppsmässigt. Det ävent.ex. en

ingår vissa avtal ellerföljer regeringen självavtalsrätt attavsom
ingå avtal.myndighetuppdrar ettatten annan

verksam-preciserar detexempel på regeringsbeslutSom som
myndighet kan här pekasinstruktionen förhetsområde i ensom anges
målen för myndighetensföreskrivsregleringsbrevenpå vad i omsom

exempelvisregleringsbrevnämndaverksamhet. I sägs attnyss
tillhandahålla stöd inomhandskall i första kunnaStatskontoret

angivna områden.vissa särskilt
i andrapreciseringarexempel påVidare kan görsett somsom

härför myndigheterinstruktionerförordningar medförfattningar än
naturvärdenuppgifter beträffandelänsstyrelsernasnämnas att

naturvårdsförordningenochnaturvårdslagen 1964:822preciseras i
träffarlänsstyrelseblir aktuellt bl.a.Detta1976:484. när en

naturvårdsförordningen.29 §uppgörelser med stöd av
innehåller ocksåmyndighetmed instruktion förförordningEn en

direkt ellerföreskrifterföreskrifter,myndighetsinterna t.ex. sommer
beslutfattaskall hainom myndighetindirekt rätt attsomanger vem en

på myndighetens vägnar.
verksamhetmyndigheternasfinns beslutregleringsbrevenI om

Mål förUppgifter, Uppdrag,rubriker, exempelvisvarierandeunder
bl.a.framgårSådana beslut kan,verksamheten eller liknande. som av

inskränkningutvidgningexempel, såvälnämnda som enavse ennyss
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eller precisering de uppgifter myndigheterna ålagts i in-av som
struktionerna.

När det gäller bedöma inom vilken saklig myndigheter haratt ram
ingå avtal enligt föreskriftenrätt i 9 § förordningsförslaget böratt

också föreskriften i 3 § första stycket i förordningsförslaget beaktas.
Enligt detta stycke gäller föreskrifterna i förordningen alltså även-

§-- bara9 något inte följer någon författning ellerannatom av annan
något regeringsbeslut.

Till föreskrifterde kan påverka myndighets ingårätt attsom en
avtal hör de föreskrifter i utredningens förslag till förordningäven om
statliga myndigheters avtal den ekonomiska forsom anger ramen
myndigheternas ingå avtal. Myndigheterna föreslås nämligenrätt att

skyldiga i sin avtalsverksamhet hålla sig inom för till-attvara ramen
gängliga medel. Föreskrifter härom finns framför allt i 12-14 §§
förslaget förordningtill statliga myndigheters avtal. Dessaom
föreskrifter omfattar också uttryckliga regler myndigheternas rättom

binda vid utgifter skall verkställas under eftertidatt staten som
utgången det budgetår då avtal ingicks. Till dessa föreskrifterettav
knyts sedan rad beslut i regleringsbrev villkoren för atten om
myndigheterna skall få förfoga anslagöver m.m.

När utredningen i det följande behandlar frågor vad börom som
förkrävas skall bli bunden avtal myndigheterna ingåratt staten av som

kommer detta ske bakgrund vad redovisatsatt mot av som nyss om
innebörden i utredningens förslag för myndigheterna ingårätt attom
avtal. Eftersom utredningens förslag myndigheternas avtalsrätt iom

delarde väsentliga för frågor bundenhet baraär utgörstatenssom om
kodifiering vad uttryckligt författningsstöd,utanen av som nu, anses

gälla, det väsentligt här redovisaär vad Bengt Hult, Jan Kleinemanatt
och Gudmund Toijer anför i den förut nämnda promemorian vadom

enligt gällande allmänt gäller för skall bli bundenrätt att statensom
ingåttavtal myndigheternaav som

Den grundläggande företräda frågorirätten att staten som
myndigheterna och deras verksamhet liggerrör alltså direkt

hos regeringen vi bortser här och i det följande från de
myndigheter lyder direkt under riksdagen. Genomsom
instruktioner har formen förordning delegerarsom av- -
regeringen till myndigheterna på handhavägnaratt statens
viss verksamhet. Denna verksamhet ofta offentligrätt-är av
slig kan också affärsinriktad.natur, men vara mer - - -

Återgivandet1 sker med samtycke författarna. Den borttext transumeratsav som
bara individuella idet fallet promemorian.avser
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De statliga myndigheterna härleder alltså sin kompetens
från regeringen. Myndigheternas företrädarätt att staten
beror därmed på regeringens kompetensytterst attegen
ombesörja förvaltningsuppgifter på den delegationoch av
kompetensen sker till viss myndighet. Allmänt tordesom en
kunna myndigheten inte har möjlighet bindasägas att att

utanför sitt givna uppdrag sådant detta i in-staten anges
struktionen. förhålla så,A andra sidan måste det sig att
myndigheten rättsligt bindande kan ådramed verkan staten
de förpliktelser följer uppdraget. Delegationensom av
innefattar andra ord principiell för myndighetenmed rätten

på ingå de civilrättsliga avtal erford-vägnaratt statens som
för verksamheten skall kunna bedrivas på ända-att ettras

målsenligt sätt.
iDen generella utformning vanligen tillämpasmera som

fråga instruktioner torde emellertid också innebära attom
detmyndigheten binder så avtalet ligger inomstaten snart

aktuella verksamhetsområdet falleroch därmed inom ramen
för instruktionen. - - -

till enligt vår meningEn anknytning instruktionen har
skäl för blir möjligt för tilltänktstarka sig. Det praktiskt en

medkontrahent bedöma avtal binder elleratt ett statenom
måsteinte. Det nämligen kunna begäras tredje attav man

han del vad i instruktionen myndighetenssägstar omav som
uppgifter allmänna verksamhetsområde. andra sidanoch A
måste sådan kontroll normalt också tillfyllest. Enen anses

ordning skulle kunna allvarligt hämma den allmännaannan
till vilja infriaomsättningen och tilltron destatens att

myndigheterna har gjort iåtaganden Dettastatenssom namn.
självfallet till avtalet frånmåste gälla hänsynutan att mera

utgångspunkter kan ofördelak-affärsmässiga eller andra vara
för myndigheten. uppgift förtigt eller obehövligt Det är en

företrädare sitt tjänsteansvarmyndighetens avgöraatt
förpliktelser skall verksamheten. Eventuel-vilka belastasom

självfallet tillmissbedömningar i det avseendet leder inte
från de myndighetenkan frigöra sig åtagandenatt staten som

har gjort.
jämföra med kompetens-Det ligger här till handsnära att

associationerprivaträttsliga Enligt vårfördelningen inom

2 promemorian i i juridiska litteraturenI anförs på denna punkt 3: Det har dennot
princip behörighet och befogenhetantagits i frågor förhållandet mellanatt samma om

juridiska vidvid privaträttsliga uppkommer och kommunsstatenssom personer
bedömningen delvis kan bli Jan Hellner se Kom-verksamhet attmen en annan.

1993, 70 påpekat läget ofta oklart. Man harmersiell avtalsrätt, 4 uppl. har äratts.
vid offentlighuvudsakligen diskuterat frågor allmännas bundenhetdetrörsom

vissa garantier behörighetsfrågor blirupphandling, där förfarandet för attanses ge
alldagliga handlingar, antagitsautomatiskt lösta. När det gäller har det deatt rentmer

258



för ingångna avtalAnsvarSOU 1994:136

uppfattning delegationen till myndighetär närmast att seen
överföring behörighet.vad brukar benämnassom en av som

Behörigheten omfattar vad ställföreträ-i detta sammanhang
daren kan med bindande verkan för huvudmannen.göra
Karakteristiskt för denna rättsfigur också ställföreträ-är att
daren inte binder huvudmannen han går utöver gränsernaom

godför sin behörighet, inte medkontrahenten iär troens om
beträffande kompetensöverskridandet. skiljer sigHäri

från ställföreträdarens befogenheter, dvs. vadbehörigheten
han huvudmannens lov Om ställföreträdarenhar göra.att
åsidosätter sin befogenhet binder han huvudmannen inom

för sin behörighet, bara medkontrahenten ärramen men om
i god det gäller befogenhetsöverskridandet.närtro

bör dock framhållas de privaträttsliga reglernaHär att om
kompetensfördelning knappast kan tillämpas fullt inomut

offentliga Kompetensfördelningen mellanden verksamheten.
företer inslagregeringen och de underställda myndigheterna

och skiljer sig häri från renodlatoffentligrättslig karaktärav
förcivila rättsförhållanden. Starka skäl talar dock ett

fall blir frågaprivaträttsligt det i dettasynsätt när som om
bedöma giltigheten civilrättsliga avtal mellan statenatt av

naturligtvisoch privat rättssubjekt. I synnerhet gällerett
transaktioner privaträttsligadetta fråga sådananär är om som

förtänktaavtal är
viss utsträckning torde det därmed bli erforderligtI att

tillägga olika instruktionsbestämmelser skilda civilrättsliga
verkningar. Till de behörighetsgrundande reglerna får man
i första hand räkna dem myndighetens uppgifter.som anger

föreskrifterAnnorlunda förhåller det sig med sådana som
organisation ellerreglerar myndighetens internat.ex.

redovisningen statliga medel. det myndighetensHär ärav
föreskrifternatjänstemän adressater. Avenär omegna som

kompetensfördelning mellan myndighetens olika företrädare

privaträttsliga ställningsfullmakt blir tillämpliga för offentligrättsligareglerna ävenom
iHithörande frågor har dock sällan uppmärksammats, synnerhet detnärorgan. mera

gäller statlig verksamhet. Utgångspunkten dock överordnadeattsynes vara organ -
ledning instruktioner åtminstone i viss utsträckning delegeramed givna kanav -

i Ussing Aftaler,uppgifter till underordnade Jämför detta sammanhangHenryorgan.
284 vill frågor aktiebolagsrättsligt perspektivdessa änett ettsom se ur snarares.

Stilling medførefullmaktsrättsligt, eftersom Organenes smrlige kan Afvigelser fra
allmindelige Fuldmagtsregler.de

3 i Som Grönfors påpekatI promemorian anförs pâ denna punkt 4: Kurt harnot
privatuppkomna situationerna inslag både offentlig och seföreter de här rättav

Begränsningar i Festskrift till Sveriges advokatsamfundavtalet styrmedelsomav
1887-1987, ff. vidare Allmän avtalsrätt, 1991,217 Jämför Jan Ramberg, 3 uppl.s.

1989, 620 Jo 1992,29, Kai Krüger, Norsk kontraktsrett, Hov, Avtalerett,s. s.s.
46 Birger Kontraktsrettslig representasjon, 1992, 23 ff.ff och Sturevold Lassen, s.
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berörda befattnings-och torde primärt rikta sig till deorgan
befogenhetsinskränlmingarhavarna och är närmast att se som

följapå ha uppfatta vad kantordesätt att somsamma man
föreskrifter-myndighetens arbetsordning. sistnämndaDeav

möjliga åberopadärmed i princip inte att motsynes varana
står därvid klartden medkontrahent i god Detär atttro.som

gånger kan hakänner till föreskrifterna mångadenäven som
fråga faller inomsvårt vissavgöraatt t.ex. en enom

för den löpandegeneraldirektörs kompetens att ansvara
dentolka sådant begreppverksamheten. Att ett som

betydandeförenat medlöpande verksamheten kan vara
insatt i myndig-svårigheter för den inte är närmaresom

medkontrahentdärför inte givethetens arbete. Det är att en
kompetensöverskri-i ond beträffandeskall tro ettanses vara

sådankompetensen såsomdande enbart det skälet attav
författningaroffentligt tillgängligaföljer av

det förstärkta skyddVi tillåter här erinraatt somomoss
rättshandlar medgodtroende tredje har hannär ettmanen

8 kap.verkställande direktör. Avaktiebolag bolagetsgenom
tredjemeningen aktiebolagslagen följer§ andra14 att man

torde få åberopaförutsättning god normaltunder setttroav
överskridit sinverkställande direktören haravtal dennärett

förvaltningenlöpande Dethandha denkompetens att
tredjeofta svårt förskyddet motiveras detförstärkta ärattav

kompetensenfden Envad faller inomavgöraatt somman
verkställande direktörendock densida saken är attannan av

rättshandlingar med tredjehar överväganoggrantatt man,
krav på försiktig-uppställa särskildaoch bolaget torde kunna

analogi kan ske inom densida. den månhet från hans I en
motsvarande kravförvaltningen, kan därförstatliga ett
rättshandlingar förgeneraldirektör vidtarupprätthållas när en

4 1982i Jämför i detta sammanhang ADpromemorian punktanförs dennaI not
kommunalråd ansågs ha bunditomständigheterna sådana fyra83 där attvarnr

någondelegationsordningen intevid anställningsavtal,kommunen attett trots gav av
det inte uteslutetsådanaavtal. Arbetsdomstolen anmärkteslutadem rätten attatt var

ställningsfullmakt i 10 § avtalslagen kundereglernapå grundkommunatt av omen
inte fåttnågon befattningshavarerättshandlingar företagitsbli bunden somavav som

sig.delegerad tilluppgiften företräda kommunenatt
5 situationii Kompetensen har dennapromemorian anförs på denna punktI not

tillbehörighet under förarbetenamärkligt kommit betecknasatt somnog
anför under1990 58. ArbetsdomstolenJämför också ADaktiebolagslagen. nr

inte vidare får tolkasjuridiska litteraturen bestämmelsenhänvisning till den utanatt
bindandebefogenhetsöverskridandet alltid blirrättshandlingenmotsatsvis så trotsatt

i godmedkontrahentenför bolaget, tro.varom
5 Carl-Martin Roos,i Gösta Kednerpromemorian anförs på denna punkt SeI not: -

1991, 224.Aktiebolagslagen del 4 uppl. s.
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detta dock ipåpekat tidigaremyndighet. Som vi har ären
ochförhållandet mellanförsta hand fråga rör statensomen

myndigheterna.7dem företrädersom

promemorian Bengtanförs iEfter redovisning vaddenna avsomav
tillövergår utredningenGudmund ToijerochHult, Jan Kleineman

bör reglerashur bundenhetöverväganden angåendeytterligare statens
rådande rättsosäkerheten.undanröja densyftei att nu

bunden-övervägandenutredningensUtgångspunkten för statensom
något existerande,föregående, inte blianförts i detkan,het som

ingå avtal.myndigheternastillämpligt regelverk rättgenerellt attom
föreslår i dennautredningen självi stället vadUtgångspunkten blir

myndigheters avtal.statligaförslaget till förordningfråga, dvs. om
meddelasgången skalldet för förstaföreslårutredningenNär attnu

skallmyndigheternaförföreskrifter vad krävsuttryckliga attsomom
för seförpliktelserinnefattar ekonomiskaingå avtal statensom
myndighetersstatligatill förordning§§ förslagetsärskilt 8-14 om

kaninforrnationsvärde. Detdetta visserligenavtal, har ett stort
.det lättareföreskrifter kommersådananämligen göraattantas att nya

myndigheterna har. Dettaingå avtalvilkenavgöra rätt attatt som
ingåvillmyndigheternamed vilkasåväl destaten som personergagnar

avtal.
ingå avtalföreskrifter statliga myndigheters rättDe att somom

statliga myndighetersförordningtagit i förslaget tillutredningen in om
föreskriftermedinte kompletterasdäremot deavtal begränsar om-

vadråderosäkerhetinte denbundenhet tyvärrstatens omsomom -
myndig-de avtalbli bundenskallkrävs för att staten somavsom
blirosäkerhetenkaningår. Detheterna sägas attt.o.m. mersnarare

risknämligenfinnsbesvärande tidigare. Detpåtaglig och än enmer
ingå avtalmyndigheternasföreskrifterna rättför de attatt omnya
frågorför bedömningentill grundockså kommer läggasatt omav

till handsskulle kunna liggabundenhet. Det nära att anta attstatens
fåskallmyndighetuppfyllda förvillkor, skallalla de att envarasom

bliskalluppfyllda förockså måsteavtal,ingå att statenett vara
skärpningklarskulle innebärasådan tolkningavtalet. Enbunden enav

förutbeskrivits i dendetnuvarande rättslägeförhållande tilli som
allvarligtskärpning skulle kunnasådanpromemorian. Ennänmda

kunna befarasskulle nämligenomsättningen.allmänna Dethämma den
mednågra avtalvåga ingåinte skulleenskilda staten,attatt personer

7 Jämför vad haripromemorian anförs på denna punktI sagtsnot omovansom
tjänsteansvar.företrädarnas
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eftersom det ofta skulle bli så svårt säkert fordrasvad föratt veta som
avtalen verkligen skall bindaatt staten.

Prövningen frågan vad bör krävas för skall bliatt statenav om som
bunden ingångna måste,avtal redan anförts, ske bakgrundmotav som

det på vilket utredningensätt utformat sitt förslag förrättav om
statliga myndigheter ingå avtal se särskilt 8-14 i förslaget§§ tillatt
förordning statliga myndigheters avtal. Förslaget har redovisatsom
i det föregående. dennaAv redovisning framgår bl.a. föreslagnadeatt
föreskrifterna innehåller hänvisningar till skilda, inte närmare
preciserade föreskrifter och regeringsbeslut och dessa mångaatt
gånger svåra överblicka. Utöver föreskrifter ochär regeringsbeslutatt
finns inom många myndigheter internaäven organisationsbeslut som
reglerar för de anställda ingårätten avtal för myndigheternasatt
räkning.

Mot bakgrund vad här och tidigare anförts det regelsys-av som om
myndigheterna enligt utredningens förslag skall iaktta detem närsom

ingår avtal kan det i vissa fall bli svårt för inte omöjligt försägaatt
med rimlig arbetsinsats kunna förvissa sigstatens motparter att en om

myndighet verkligen har ingå visst avtal. I sådanträttatt att ett etten
fall skulle det föra för långt såsom villkor för bundenhet,att, statens
kräva myndigheten iakttagit alla föreskrifterde och beslutatt som
berör dess ingå avtal.rätt att

Det blir således nödvändigt försöka begränsa de angivna svårig-att
heterna för Detta kan ske såsomstatens motparter. attgenom man,
villkor för skall bli bunden avtal, ställer lägre krav,att staten ettav
dvs. inte kräver alla tillämpliga föreskrifter och beslut denatt om
avtalsslutande myndighetens ingå avtal skall uppfyllda.rätt att vara
Fråga blir då vilket eller vilka villkor måste uppfyllda.som vara
Enligt utredningens mening bör så långt möjligt begränsa de kravman

ställs. Endast sådana begränsningar kan skapa ettsom genom man
rättsläge det attraktivt för omdömesgilla försiktigagör ochsom

in i avtalsrelationer med myndigheterna. Föreskrifternaattpersoner
bundenhet bör så klara och enkla deras praktiskagörasstatens attom

tillämpning inte förorsakar några egentliga svårigheter, sig förvare
myndigheterna eller för de ingå avtal medöverväger attpersoner som
myndigheterna.

begränsarAtt och förenklar de krav ställs främjar statensman som
intresse finna lämpliga och pålitliga och därmed ocksåatt motparterav

god hushållning med medel. Begränsningarna får dockstatensen
självfallet inte så långt berättigade ekonomiska intressenatt statens
åsidosätts. Inte heller bör det komma i fråga ställa lägre krav änatt

i allmänhet gäller inom näringslivet, enligt fullmaktsreglernat.ex.som
i avtalslagen. bör alltsåDet inte komma i fråga låta bliatt staten
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bunden alla de avtal strider någon föreskrift eller någotmotav som
regeringsbeslut gäller för den avtalsslutande myndigheten.som

I den förut nänmda promemorian framgårbedöms, detsom av
föregående, frågorna vad bör krävas för bliskallatt statenom som
bunden ingångna avtal bakgrund allmänna civilrättsliga ochmotav av
associationsrättsliga föreskrifter.

Även det gäller uppgiften utfonna föreskrifternär att statensom
bundenhet det enligt meningutredningens naturligt sökaär att
vägledning i allmänna civilrättsliga och associationsrättsliga före-
skrifter.

Till civilrättsligade allmänna föreskrifterna räknar utredningen i
föreskrifternadetta sammanhang fullmakt i 10 och §§11 av-om

talslagen. Enligt dessa föreskrifter gäller den, givitatt som en annan
fullmakt företasluta avtal eller rättshand-att ett attperson en en annan

ling, blir omedelbart berättigad förpliktad förhållande till tredjeoch i
rättshandling fullmäktigen fullmaktensinomman genom en som

företager i fullmaktsgivarens föreskrivs10 §. I 11 §gränser namn
följande. Har fullmäktigen vid företagande rättshandling handlat iav
strid särskilda inskränkande föreskrifter fullmaktsgivaren,mot av vare
rättshandlingen gällande denne, såframt tredje insåg ellermot man
bort inse fullmäktigen sålunda överskred befogenhet.sinatt

De angivna föreskrifterna i avtalslagen innebär alltså att en person
utfärdat fullmakt fullmaktsgivare blir bunden avtalettsom en av som

befullmäktigadeden i hans ingår fullmaktensinom dvs.gränser,nanm
inom för vad fullmäktigensbrukar kallas behörighet.ramen som
Motsättningsvis följer 10 § avtal faller utanför fullmäkti-att ettav som

behörighet inte binder fullmaktsgivaren. gällerDetta ävengens om
varken insett eller föll utanförbort inse avtalet fullmäkti-motparten att

behörighet varit i god beträffandebrukar säga,tro,gens som man
kompetensöverskridandet. En konsekvens det sagda blir attav

han vill säker ingåravtal, hanmotparten att ettom vara som-
någonmed därvid företräds befullmäktigat ombud,ettsom av

verkligen blir gällande fullmaktsgivaren måste förvissa sigmot om-
fullmaktens innehåll och det tänkta avtalet faller inom fullmaktensatt

Motparten kan i detta hänseende inte bara lita på de uppgiftergränser.
ombudet lämnar; med andra 0rd måste han själv läsa fullmakten.som

Föreskriften i 11 § avtalslagen sikte på de fall då fullmakts-tar
givaren, vid sidan fullmakten, givit fullmäktigen direktivav som

denbegränsar ingå avtal fullmäktigen har enligt fullmak-rätt att som
Om i fullmaktdet exempelvis endast fullmäktigen fårten. atten anges

sälja viss egendom tillhör fullmaktsgivaren, såtorde det intesom
sällan förekomma fullmaktsgivaren vid sidan fullmaktenatt av
skriftligen eller muntligen det lägsta pris skall nås vidanger som
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försäljningen. sådan inskränkning fullmäktigens befogenhetEn ärav
stridskyldig på. fullmäktigen handlar iinte reda Ommotparten att ta

blir ändock gällandesådan befogenhetsinskränkning avtaletmot en
visafullmaktsgivaren. Endast fullmaktsgivaren kan attmot om

fullmäktigen överskridit sininsett eller bort insemotparten att
pris blirangivna sålt till för lågtbefogenhet i det exemplet --

honom.avtalet verkanutan mot
fullmaktsgivarens bundenhetUtredningen de principeratt omanser

för föreskrifterna i 10 och 11 §§sålunda ligger till grund av-som
föreskriftervid utforrrmingen detalslagen bör beaktas statensomav

bör meddelas.bundenhet som
förut promemorian uttalar sigförfattarna den nämndaNär omav

bundenhet de detta,allmänt gäller angåendevad görstatens somsom
jämförelse medföregående, bakgrund bl.a.framgår det mot av enav

associationer. Enligtkompetensfördelningen inom privatråttsliga
gjorts i promemorianmening bör den jämförelseutredningens som

förslag tillgäller utformaockså värde detnär attstortvara av
bundenhet.föreskrifter statensom

finner utredningenvad anförs i promemorianlikhet medI attsom
verksamhet bör skildabestämmelser myndighetsolika gesom en

myndighetensverkningar. Vissa bör kunnacivilrättsliga anses ange
myndighetens befogen-under det andra börbehörighet att anses avse

het.
särskildadet behövsSammanfattningsvis utredningen attanser

för skall blivad skall krävasföreskrifter klargör statenattsomsom
regeringen ingår.statliga myndigheter underbunden de avtal somav

beaktasockså redovisat vad börhar i det föregåendeUtredningen som
har därvidföreskrifter. Utredningenutformningen sådanavid av

så det skapasbör ställas bör begränsasbetonat de krav attatt som upp
omdömesgilla och normaltdet attraktivt förrättsläge görett som

myndigheterna.avtalsrelationer medförsiktiga in iattpersoner
och klaraså enklaFöreskrifter bundenhet börstatens somom vara

med det anfördaföreskrifterna utformas i enlighetmöjligt. Om de nya
tillomsättningen och tilltronunderlättas den allmänna staten som

intressen.såvälavtalspart. Vidare främjas statens motparternassom
vadställas dock inte generellt lägrekrav bör börDe änvara somsom

i avtalslagen.exempelvis enligt fullmaktsreglernagäller i näringslivet,
någotnågon föreskrift ellerbör alla avtal striderInte heller motsom

inte blirgenerellt få till följdregeringsbeslut på grund därav att staten
bunden avtalet.av

föreskrifternautformningen dedet gäller denNär närmare av nya
skall bli bunden de avtalkrävs förvad att staten somavom som

enligtregeringen ingår bör utred-myndigheter understatliga man
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ningens mening efter föreskrifterna innehållsträva att ettge som
det nuvarande rättsläget sådant detta, enligt detmotsvarar nyss

anförda, beskrivits i den förut nämnda promemorian.
I likhet med vad sålunda anförs i promemorian ut-som anser

redningen alltså starka skäl talar för anknyta till förordningamaatt att
med instruktioner för myndigheterna det gäller bestämmanär att

för myndighets behörighet.ramen en
Mot denna bakgrund föreslår utredningen det meddelas särskildaatt

föreskrifter vad krävs för skall bli bunden deatt statenom som av
avtal statliga myndigheter under regeringen ingår med andrasom
rättssubjekt föreskrifterDessa bör i enlighet med detän staten. nya
anförda innebära avtal blir bindande för det falleratt ett staten, om
inom för det verksamhetsområde förordningeni medramen som anges
instruktion för den avtalsslutande myndigheten.

Utredningens förslag i denna del innebär vad sägsatt som om en .
myndighets verksamhetsområde i förordningen med instruktion för
myndigheten också för myndighetens behörighet ingåattanger ramen
avtal på fullmaktens försätt gränsersamma som anger ramen
fullmäktigens behörighet enligt 10 § avtalslagen och därmed den ram
inom vilken avtal binder fullmaktsgivaren.ett

Faller avtal utanför den följer uppgiften myndig-ett ram som av om
hetens verksamhetsområde i förordningen med instruktion för
myndigheten, binder det inte sist sagda gällerDet ävenstaten. om

varken insett eller bort inse avtalet faller utanför nämndamotparten att
dvs. varit i god Statenstro. måste alltså förmotpart attram vara-

säker på tänkt avtal blir bindande för reda påatt ett staten ta om-
avtalet inom den för myndighetens verksamhets-ryms ram som anges
område i förordningen med instruktion för myndigheten.

Enligt det anförda blir alltså avtal, faller inom förett som ramen
avtalsslutandeden myndighetens behörighet, dvs. inom det verksam-

hetsområde i förordningen med instruktion för myndig-som anges
heten, bindande för Om sådant avtal strider någonstaten. ett mot

föreskrift i lag eller förordning eller något beslutmotannan av
regeringen, exempelvis i regleringsbrev, inskränker myndighetens.som
behörighet ingå avtal, bör effekten härav bestämmas så nåratt att man
överensstämmelse med vad enligt § avtalslagen gäller11 närsom en
fullmäktig inom fullmaktens ingår avtal i stridgränser ett mot
särskilda inskränkande föreskrifter fullmaktsgivaren har Igett.som
enlighet härmed bör den omständigheten myndighet, dennäratt en
ingick avtal, brutit sådan inskränkande föreskrift ellerett mot moten

sådant inskränkande beslut inte automatiskt ledanämntsett som nyss
till inte blir bunden avtalet. inte skall bliFöratt staten att statenav
bunden sådant avtal bör också krävas insett ellerett att motpartenav
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någon sådangäller enligtöverskred vadmyndighetenbort inse att som
dvs.inskränkande beslutföreskrift eller något sådantinskränkande

överskridande.ond dettavarit i tro om
instruktionmyndighetsdet vid sidantidigare anförts kanSom enav

regleringsbrev,exempelvis iföreskrifter och regeringsbeslut,finnas
verksamhetsområdenflera vidare änmyndigheten ellerettsom ger

vidaresådantavtal faller inominstruktionen. Ettföljer ettsomsom av
sådanaEftersombindaverksamhetsområde skall självfallet staten.

verksamhetsområdetvidgar utöveroch regeringsbeslutföreskrifter som
förinstruktionförordningen medföreskrifterna iföljervad ensom av

föreskrifternapå iredaallmänhet svåraremyndighet i änär att ta
alltidinte krävaförordningar, kannämnda att motpartentyp manav

omständighetenbör denanledning häravtill dem. Iskall känna att ett
regeringsbeslutföreskrift någotellerstrider någonavtal mot som ger

verksarnhets-ytterligaresådantmyndighetenavtalsslutandeden ett
avtalet.bundenblirtill inteautomatiskt ledaområde inte att staten av

krävasdessutombinda böravtal inte skallsådantFör attstatenatt ett
någoningåtts i stridavtaleteller bort inseinsett motattmotparten

verksamhetsom-ytterligareregeringsbesluteller någotföreskrift ettom
medöverensstämmelse vadpå denna punktHärigenom vinnsråde.

ingåtts i stridfall då avtalföreslagits gälla i de motett ensom nyss
inskränkande beslut.föreskrift ellerinskränkande ett

föreslagit vadutredningenföregående har sägsdetI att om ensom
förmed instruktionförordningenverksamhetsområde imyndighets

behörighet ingåmyndighetensförskallmyndigheten attange ramen
myndig-de avtalalltsåbindsavtal. dennaInom staten somavramen

utanför dennafallerockså de avtalinnebäringår. Dettaheten att som
fallför detsagda gällerDetinte binder även motpartenattstaten.ram

utanför den angivnafalleravtaleteller bort insevarken insett att
myndigheterföregående finns det vissai detocksåSom angettsramen.

instruktionförordning mednågoninte har beslutatregeringenför vilka
föreskriftermotsvarandefall kanI sådanaför myndigheten. om

iregeringsbeslut,i någotverksamhetsområdet finnas t.ex. ettannat
allmänhet svårareiregeringsbeslutEtt sådantregleringsbrev. är att ta

säkerthellerinstruktioner; det intemedförordningar ärreda på attän
dennaförordningarna. Motmodellenligtutformatsdet somsamma

låta denrimligtinteutredningen detbakgrund timer att om-vara
utanföringåttsådan myndighetavtal,ständigheten att ett som en

får den effektenautomatisktverksamhetsområde,för sitt attramen
bundenskall bliinteobunden avtalet. Förblir att staten avstaten av

bort inseinsett elleravtal bör också krävassådant attatt motpartenett
verksamhetsom-myndighetensavtalsslutandeutanför denavtalet faller

råde.
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Utredningen det inte generellt bör givetatt med-anser attvara en
kontrahent skall i ond beträffande kompetens-troanses ettvara
överskridande enbart det skälet kompetensen följer offentligtattav av
tillgängliga författningar. Att kräva kännedomstatens motparterav om
alla sådana författningar och deras innebördnärmare skulleom
nämligen kunna allvarligt hämma den allmänna omsättningen och
viljan hos enskilda ingå avtal med Ett sådant krav skulleatt staten.
alltså inte tjäna intressen.statens

Om myndighet, den ingårnär avtal, handlar i strid någotetten mot
beslut, angående inom myndigheten fåreget ingåt.ex. avtal,vem som

bör detsamma gälla i det föregående för de fall dåangettssom en
myndighet handlat i strid andra författningsbestånunelser ellermot
beslut regeringen föreskrifternaän myndigheternas verksam-av om
hetsområden i deras instruktioner. I sådana fall blir alltså avtalett
bindande för i de fall då i ondstaten utom motparten tro.var

Vad här föreslagits bundenhet bör kunna gälla allastatenssom om
avtal myndigheterna ingår, alltså sådanatyper avtalävenav som som

har viss offentligrättslig karaktär.
Sammanfattningsvis innebär utredningens förslag till föreskrifter om

bundenhet han villstatens säker påatt statens motpart attom vara-
tänkt avtal verkligen binder bara behöverett reda påstaten ta om-

avtalet faller inom för det verksamhetsområde för denramen som
avtalsslutande myndigheten i förordningen med instruktion föranges
myndigheten. I alla övriga fall där avtalsslutande myndighet ingåtten

avtal i strid någon föreskrift ellerett något regeringsbeslutmot
kommer avtalet binda i de fall då faktisktatt staten utom motparten
insett eller bort inse avtalet ingåtts i strid någon föreskrift elleratt mot
något regeringsbeslut. Utredningens förslag till föreskrifter bygger
därmed i allt väsentligt på principer ligger till grund församma som
reglerna i 10 och §§ll avtalslagen fullmaktsgivarens bundenhetom

det gäller avtalnär fullmäktig ingått. Statens ställsmotpartersom en
härigenom i rättsläge den vilken ingår avtalettsamma som person
med någon därvid befullmäktigat ombud. Detrepresenteras ettsom av
måste ligga värde i regelsystemet förett delstort attanses statens
detta knyter tillsätt vad allmänt gäller och därmed fåran som anses

känt och Detta torde underlätta förståelsenäven föraccepterat.vara
de reglerna och tillämpningen dem.nya av

föreskrifterDe bundenhet utredningen föreslårstatensom som
innefattar inte uttömmande reglering. Vid sidan dem kommeren om
allmänna avtalsrättsliga regler föreskrifterna slutandet.ex. om av-
avtal och rättshandlingars ogiltighet i l och 3 kap. avtalslagenom -

gälla för närvarande.att som
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påPersonligt för dem10.4 ensomansvar
avtal,ingårmyndighets vägnar m.m.

KommitténenligtPersonligtlO.4.1 omansvar
ledningsfonnerförvaltningsmyndigheternas

behandladeledningsfonnerförvaltningsmyndigheternasKommittén om
statligaistyrelseledamöterförpersonligtfrågorna ansvarom

761993:58SOUbetänkandeavsnitt i sittsärskiltimyndigheter s.ett
följande:ft enligt

förpersonligtfrågandiskuteravi skallNår ansvarom
tilldetliggermyndigheter närastatligaistyrelseledamöter

ansvarsbe-aktiebolagslagensmedjämförelserhands göraatt
be-affärsverken,dettaSärskilt gällerståmmelser. vars

styrelse ochmellanuppgifterfördelningstämmelser avom
defrågaaktiebolagslagen. Iförebild isinverkschef har om

föregåendedetvi iharförvaltningsmyndigheternavanliga
styrelseskall hamyndighetenfalli detstyrelsenfunnit att -

liknande detverksamhetenförbör ha som enett ansvar- skäldärför knappastfinnshar. Det attaffarsverksstyrelse
personligadeti frågabedömning ansvaretgöra omannanen

affårsverken.iförvaltningsmyndigheterna äni
tydlig ochaktiebolagslagen äri kap. 1Bestämmelsen 15

klar:
viddirektör,verkställandeochstyrelseledamot som

oaktsamhetelleruppsåtligensitt uppdragfullgörande avav
frågaskallskadan. Detskallskadar bolaget, ersätta vara

sambandskall finnasskada och detekonomisk ettom en
underlåtenhetellerhandlande attstyrelseledamotensmellan

skallvadfrågaskadan. Iuppkomnaoch denhandla somom
utgångspunktenoaktsamhet attuppsåt eller ärutgöraanses

krävsiaktta denskyldigifråga är att somomsorgpersonen
allmänhet.iuppdragstagareellersysslomanenav

myndigheten,vållaruppsåtligenstyrelseledamotDen som
också haallmänhettorde iekonomisk skadadvs. staten, en

Därmed föreliggerbrott.tillskyldigsiggjort ett person-en
skadeståndsrättsligaenligt allmännaskadeståndsskyldighetlig

personligtingetfinns däremotmyndighetbestämmelser. I en
Myndighetsche-oaktsamt.vederbörande handlaransvar om

skadardisciplinpåföljd hanåläggasdock kunnatordefen om
åliggervadoaktsamhet åsidosättaatt somstaten avgenom

i tjänsten.honom
aktiebo-motsvarande den ibestämmelseFrågan är om en
myndig-statligaistyrelseledamöterförinförasbörlagslagen

skildadeerinrasbörfråganvi besvararheter. Innan om
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förutsättningar de olika styrelserna arbetar under. Visom
har redan tidigare berört detta kapitel 4.2.2.

kanAktiebolaget självständig juridiskär person somen
förvärva rättigheter och på sig skyldigheter i den ut-ta

styrelse och verkställandesträckning bolaget, dvs. desssom
för har möjlighetledning, finner bäst bolaget. Agarna att

på bolags-påverka bolaget och ledningens agerande enbart
stämma.

affärsverket vanliga förvaltningsmyndig-Varken eller den
delarsjälvständig juridiskheten någon utgörär utanperson

förfogandeRegeringen riket och har till sitti styrstaten.
regeringen.har lydnadspliktmyndigheterna, gentemotsom

tidigare,dänned, vi konstaterat redanRegeringen kan som
styrelse.förlängningen myndighetens egentligai sägas vara

fatta besluti princip helstStatsmaktema kan när somsom
föroch ändra förutsättningarnapåverkar myndigheterna

deras verksamhet.
för organisationaktiebolag styrelsen bolagetsI ett svarar

bolagbolagets angelägenheter. Ioch förvaltningen störreav
verkställandemindre bolag får, styrelsenskall, i utse en

förvaltningen ochdirektör. handhar den löpandeDenne är
styrelsensansvarig inför styrelsen. VD kan sägas vara

löpande förvaltningenOm VD inte sköter denverktyg. t.ex.
styrelsen skyldig vidtapå tillfredsställande sätt är attett

styrelsen intenödvändiga åtgärder, byta VD. Omt.ex.
ekonomisk skada, tordeoch orsakar bolagetVD ävenagerar

detskadeståndsskyldigastyrelseledamöterna kunna bli om
underlåtitoaktsamhetkan visas de uppsåtligen eller attatt av

vidta åtgärder.
i princip be-affärsverkens instruktionerI görs samma

verkschef iochfogenhetsfördelning mellan styrelse som
viktigmellan styrelse och VD. Enaktiebolagslagen görs

regeringennämligen den detskillnad föreligger dock, äratt
den styrelsemyndighetschef. innebärDetta attutsersom

myndighetschefen intepå motsvarande sätt attsom anser
intehan bordesköter den löpande förvaltningen ytterstsom

förhållandet hosåtgärder påtalakan vidta andra än att
alltså viktigtMyndighetsstyrelsen saknarregeringen. ett

styrelsen i aktiebolag.i jämförelse medverktyg ett
finnas tillräckligtorde det redanSom vi förut konstaterat

ekonomiskt vid depersonligtmöjlighet utkräva ettatt ansvar
styrelsele-fallen misskötsamhet, dvs.allvarligaste om enav

ekonomisk skada.uppsåtligen orsakardamot staten en
personligtskäl införaFrågan då det finnsär att ettom

för kansida. I och sigvid oaktsamhet från styrelsensansvar
uppdragets viktvärde markeradet attatt genomvara av

sådantpersonligt Ettinföra bestämmelser ansvar.om
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införande bör emellertid också innebära skadestånd iatt
praktiken kommakan utdömas.att

typisk situation ådraEn bolagsstyrelse skulle kunnanär en
sig personligt för oaktsamhet för-styrelsenär attansvar

ledning och kontroll VD:s förvaltning. När detsummar av
gäller myndighet skulle beståoaktsamheten kunna tänkasen
i styrelsen inte påtalar för regeringen myndighetsche-att att
fen inte sköter sina uppgifter. till styrelsenMed hänsyn att
i myndighet inte har kontroll tillöver utsesen vem som
myndighetschef och inte själv kan denne vibyta ut anser
dock personligt ekonomiskt i sådan situationett ansvar en

långtgående. gäller i myndighetschefenväl Det synnerhet om
också ordförande i styrelsen.är

Särskilt affärsverkens fattar, påpekats istyrelser som
direktiven, i många fall beslut ekonomisk betydelse.storav

exempel kan lån på denSom nämnas rättett att ta upp
allmänna kreditmarknaden, vilket i allmänhet torde vara en
fråga för styrelsen beslutaatt om.

aktiebolagsstyrelse följer aktiebolagslagen ochEn som
tillräckligbolagsordningen torde normalt ha handlat med akt-

fatta dåligtsamhet för undgå personligt Attatt ettansvar.
affär, normaltbeslut, dvs. ekonomiskt dålig ärgöraatt en

skadeståndsansvar.tillräckligt för ådra vederbörandeinte att
myndighetsstyrelsePå motsvarande skullesätt somen

instruktion, regle-följer verksförordningen, myndighetens
särskilda bestämmelser för myndig-ringsbrev och andra

allmänhet,gäller för uppdragstagare iheten, utifrån vad som
få handla tillräckligt aktsarnt. Attrimligen t.ex. ta uppanses

förutsattlån med dåliga räntevillkor skulle därmed attett --
lån troligen inte föranledamyndigheten fick ta upp -

för oaktsamhet sådan möjlighetpersonligt ävenansvar om en
infördes.

fatta stridOm däremot styrelsen skulle beslut i motett
bestämmelser skullegällande och grund däravstaten

ekonomisk skada, styrelseledamöternadrabbas skulleav en
kundeåläggas skadan oaktsamhetkunna ersättaatt om

påvisas.
Myndighetschefen skall för löpande verksam-denansvara

förberedaheten och därmed för ärendena i styrelsen. Detatt
fårmåste således hans till styrelsenatt attvara ansvar se

bemyndiganden restriktionerinformation vilka eller somom
för myndigheten. han, eventuellt oaktsamhet,gäller Att av

anfördes tidigare,underlåtit detta bör skälav samma som
verkschefen,inte förfogarnämligen styrelsen överatt

inte föranleda något personligt ekonomisktrimligen ansvar
ledamöter.för styrelsens
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Vår slutsats vad blir försagts att utrymmetav som nu
sådan oaktsamhet i realiteten skulle kunna medförasom

för styrelseledamöter torde mycket litet. Tillansvar vara
detta kommer myndighet och dess styrelse alltatt trotsen
inte har den självständiga ställning bolag har. Viettsom
finner därför inte tillräckliga skäl för föreslå någraatt

föreskriftersärskilda personligt ekonomiskt förom ansvar
styrelseledamöter i statliga myndigheter. möjligheterDe som

finns enligtredan skadeståndslagen utkräva sådantatt ett
bör dock utnyttjas.ansvar

skallVi då beröra vilka andra sanktioner skullesom
kunna i fråga.komma Det gäller frågan förnyatnärmast om
förordnande.

styrelseledamöterna affärsverkeni förordnas för år iett
Detta innebär regeringen varje år har naturligttaget. att ett

tillfälle ställning till ledamöterna fullgjort sinaatt ta om
uppgifter på godtagbart Om inte bör givetvis någotsätt.ett

förordnande inte Ansvarigt departement bör därförnytt ges.
hålla sig väl informerat fungerar.hur styrelsearbetetom

I de vanliga förvaltningsmyndigheterna förordnas för
närvarande styrelseledamöterna förvanligen år itre taget.

inskärpa vikten och betydelsenFör styrelseuppdragetatt av
vi det bör införa mandatperiodövervägasatt attanser samma

gäller för affärsverken. Med till utgår frånhänsyn viattsom
flertalet de centrala förvaltningsmyndigheterna inteatt av

längre skall ha styrelse bör antalet regeringsärenden som
gäller förordnanden detta minska.trots

Om det visar sig nödvändigt under löpande förordnande-
period finns, förut, inget hindernärrmts mot att genastsom
entlediga styrelseledamot.en

Kommittén berörde myndighetschefens personligaäven ettansvar
avsnitt betänkandet 78i s.

Våra direktiv inte frågan särskilt förnänmer om ansvar
myndighetschefen. finns ändå anledning kort beröraDet att
detta.

det gäller styrelseledamöter tordePå sätt närsamma som
befintliga möjligheten personligtden redan utkrävaatt ett

ekonomiskt myndighetschefen uppsåtligen orsakaransvar om
ekonomisk skada tillräcklig. Någonmyndigheten en vara

reglering den delen skulle därför inte nöd-särskild i vara
vändig.

oaktsamhet från myndighetschefens sida finnsfrågaI om
möjlighet form personligtviss utkräva ekono-att en aven

för tjänsteförseelse.miskt nämligen löneavdragansvar,
Löneavdrag kan åläggas för högst 30 dagar och högstutgör
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daglönen. trettiondedel22 Daglönen utgörprocent av en av
mânadslönen. Vid månadslön skulle50 000 kronoren om

alltså kunna bli vilketlöneavdraget maximalt 11 000 kronor,
möjligen i dessa sammanhang kan symbolisktettses som

Disciplinansvarets syfte emellertidbelopp. inteär ersättaatt
ekonomisk skada arbetsrättslig sanktionutgöraattutanen en

för misskötsamhet.
närvarande finns, vi tidigare, möjlighetenFör nämntsom

under vissa förutsättningar entlediga affärsverkschefatt en
förflytta chefen för vanlig förvaltningsmyndighet.och en

entlediga myndighetschef ökaMöjligheten kommer attatt en
förslag genomförs. sanktionsmöj-LOA-utredningens Deom

kommer stå till buds får, deligheter därmed att omsom
tillräckliga. Vi finner därför inte hellerutnyttjas, anses vara

myndighetschefer införa särskilda be-beträffande skäl att
stämmelser personligt ekonomisktett ansvar.om

bedömningl0.4.2 Regeringens

Förvaltningsmyndigheternas ledning prop.propositionenI
i den aktuella frågan ochhar regeringen uttalat sig199394: 185 15s.

kommittén, inte funnit detanfört regeringen, i likhet meddärvid att
föreskrifter personligtföreslå några särskildanödvändigt att om
Regeringen konstaterarekonomiskt för styrelseledamöter. attansvar
förutsättningarunder andramyndighetsstyrelse arbetar än t.ex. enen

viktigEn skillnadstyrelse enligt aktiebolagslagen 1975: 1385. är att
verkställandeoch entlediga den direk-bolagsstyrelse har att utseen

chefen för myndighet regeringen. Enmedantören, utses aven
bolagsstyrelsedärför inte, på detmyndighetsstyrelse kan sätt som en

förvaltningen sanktions-kan, för den löpande Dehur sköts.t.ex.svara
skadestândsrättsligafinns enligt allmänna straff-möjligheter ochsom

får vidaregäller redan i dag, därför tillsprinciper, och ansessom
tillräckliga.

10.4. Utredningens överväganden3

ledningsforrner fannförvaltningsmyndigheternasKommittén om
föreskrifter ekonomisktinte skäl införa särskildasåledes att ansvarom

myndighetschef. hänvisade därvid tillför styrelseledamöter och Den
redanstraff- och skadeståndsrättsliga principerde allmänna som nu

arbetsrättsligamyndighetschefen till sedvanligagäller och i fråga om
proposition tillRegeringen anslöt sig i nämndaingripanden. nyss
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Regeringenstyrelseledamöterna.uppfattning i vadkommitténs avser
Vid riksdags-myndighetschefensinteuttalade sig däremot ansvar.om

fråganintekommenteradespropositionenbehandlingen omav
42.199394:KUbet.ekonomisktpersonligt ansvar

ochundersökningarsinatillmed hänsynhar inte,Utredningen
redan övervägaanledningövrigt,överväganden i att annanennu

ochstyrelseledamöterförekonomisktfråganbedömning ansvaromav
regeringen.ochkommitténämndamyndighetschef gjortsän som av

andraförfrågaikommadet intebakgrund bör attdennaMot
bestämmelsersärskildaföreslåmyndighetbeslutsfattare inom omen

sanktionsmöjligheter,avtal. Deingångnaförpersonligt somansvar
principerskadeståndsrättsligastraff- och samtallmännafinns enligt

tills vidarealltsåingripanden fårarbetsrättsligasedvanliga anses
statligaförordningtillförslagutredningensOmtillräckliga. om

bedömningardevidkommeravtalmyndigheters att somantas, man
ochklarläggandenifrån deutgåkunnaaktualiseraskan ansvaratt av

till.kommit framutredningenbefogenheter som
särskildatillnejpropositionnämnda sägeri förutregeringenNär

dettastyrelseledamöter byggerförekonomisktföreskrifter ansvarom
förutsättningarandraundermyndighetsstyrelse arbetarpåbl.a. att en

fårriktigtför sigi ochaktiebolag. Dettastyrelse i ärän menetten
tillskyldighetermyndighetersstatligatolkas så att tainteabsolut att

avtal skullemedverksamhetsiniekonomiska intressenstatensvara
haraktiebolagsskyldigheterdebegränsad än ett organsomvara mer

anmärkningardemångaEftersomaktieägarna. somgentemot av
vid handenavsnitt 4handlande se attmyndigheternasriktats germot

frågor,ekonomiska ärhandläggningi myndigheternasbristerdet av
allmännaförvaltaremyndigheternabetonadet angeläget attatt avsom
vadiakttaskyldigheterlångtgåendesärskiltmedel har att som

statligamedhushållninggoddärmed iakttaochföreskrivits att en
ekonomis-eftersom detsärskilt angeläget,detta betonasmedel. Att är

undermyndigheternatilldelegeratsutsträckningi såka storansvaret
åliggandenmyndigheternasbetonaår. Ett sätt omattsenare -

resultattillfredsställandeleda tillsig inteförslag visarutredningens ett
sådantpåmyndigheternaorganiserakunna ettskulle att omvara-

föreskriftersärskildainföranaturligtsigdet faller attsätt omatt
myndigheternaföreträderför de tjänstemänpersonligt somansvar

avtalsfrågor.bl.a. i
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avtalingångnaRedovisning11 av

måni vadutredarenavsnitt 3.5 bör övervägaEnligt direktiven
bokföringsförordningenredovisning enligtstatliga myndigheters
avtal.ingångnaomfatta1979: 1212 behöver även

iRRVutredningenuppdrag konstateraranledning dettaI attav
underbokföringsförordningen seför tillämpningenallmänna råd av
förstaFörordningen,underrubriken lochTill 4 §rubriken

styckenaoch andraförstahögerspalten1994 59,stycket ea s.-
ochräknas in-händelserekonomiskaföljande: Somanför bl.a.

länkarTidigareskulder.fordringar ochuppkomnautbetalningar samt
ekonomiskintebeställning,händelsekedjan, utgöri t.ex. enen

emellertid ikanmening. Detbokföringsförordningensihändelse
infonnationbokslutet lämnai tillangelägetmånga fall noterattvara

in-sådanbindningar. Enoch andradispositionerviktiga avtal,om
§ 3föreskriften i 14bakgrundlämnasformation kan behöva mot av

andraupplysningarochuppgifterskall lämnamyndighetatt om
ekonomiskabedöma denförväsentlig betydelseförhållanden attav

i årsbokslutet.tagits ininformation som
före-åberopadeden RRVmening räckerutredningensEnligt av

RRV:smedtillsammansbokföringsförordningen§skriften i 14
denbokföringen iiavtal redovisasförrådallmänna attatt trygga
bildfullständigskallbokföringenförbehövsomfattning att ge ensom

verksamhet.myndigheternasomfattningenekonomiskaden avav
föreskrifter.ytterligareinte någraföreslår därförUtredningen
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skaderegleringmyndighetersStatliga12

Sammanfattning12. 1

ändradl972:416,kungörelsen senastföreslårUtredningen att
skade-falli vissaskaderegleringstatsmyndigheternas1994:259 om

förordningmedochupphävsregleringskungörelsen ersätts omen ny
fårförordningendenGenomskadereglering.myndighetersstatliga nya

pågrundasinteskadorreglera ettmyndigheterstatliga rättalla att som
verksamhetsområde. Ettderasinträffat inomavtalsförhâllande och som

JKJustitiekanslerndockregelfrån denna ärväsentligt undantag att
stödmedersättninganspråkreglera allaskallfortsättningeniäven

påståendegrundasanspråket1972:207skadeståndslagen omav
dessabeslut. Utövermeddelaunderlåtenhetellerbeslutfelaktigt attom
andrareglera vissanärvarande,förliksomskall JK,beslutsskadors.k.

myndigheterAllaförfattningar.särskildaskadeståndsanspråk enligt
anledningersättningsanspråk iregleraockså haövrigtskall för rätt att

medavtalenligtförpliktelser ettsinafullgjort ettinteatt statenav
skaderegleringsför-idock intereglerasfråganrättssubjekt. Denannat

avtal.myndighetersstatligaförordningen§i 11ordningen utan om

Bakgrund12.2

avtalalltså ävenavtalstyper,allaUtredningsuppdraget var-avser
omfattarUppdragetregleras.skadeståndskravskilda slagigenom av

harmyndigheter rättstatligautsträckning atti vilkenbaradärmed inte
pågrundasskadeståndskrav, ettattregleringingå avtal somavom

habörmyndigheterstatligafråganhållits,inte har ävenavtal utan om
skadeståndpåkravsådana statenregleringavtalingå avrätt att avom

avtalsförhållande.någotpågrundasintesom
närvarande ärfördenkomplicerasfrågan attDen avsenare

oreglerad,heltfråganavseendenvissa ärreglerad. I t.o.m.oenhetligt
denDärtill kommergäller.vad atttvekanföranledervilket somom

statsmyndig-kungörelsenområdet,författningenväsentligaste om
inteskaderegleringskungörelsen,falli vissaskaderegleringheternas

avtalskall ingåmyndigheterstatligapåhand byggerförsta omi att
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skadestånd. l kungörelsen nämligen endast vilka statligaanges
myndigheter skall ha förhandlarätt för räkningatt medsom statens
den kräver skadestånd, föra talan i domstol och i sistastatenssom
hand partsbesked i skadeståndsfråga.motparten statensge en

Vad bör i utredningsarbetet till börjantas är i vilkensom upp en
utsträckning skilda statliga myndigheter bör ha i avtal reglerarätt att
skadeståndsanspråk väckts i anledning skadamot statensom av en som
inte har sin grund i något avtalsförhållande. Denna fråga kan knappast
hanteras samtidigt vad myndighetutan prövar skallatt göraman en

den inte lyckas nå fram till avtal. Frågor kommerett ärom som upp
bl.a. myndigheten då själv skall lämna partsbeskedmotpartenom ett

ståndpunkt och, detta innebärstatens skall betalaom att staten ettom
visst skadestånd, också betala detta. En fråga bliratt ut annan om
myndigheten i så fall skall överlämna ärendet till någon annan
myndighet för handläggning. Vidare måste alla här aktuellaprövas om
slag skadeståndsfrågor skall behandlas lika.av

Det måste naturligt den prövning i föregåendeattanses som avses
stycke sker bakgrund vad enligt utredningens förslag börmot av som
gälla myndigheternas i avtal reglera frågorrätt skadeståndattom om
i anledning någondera i tidigare avtal underlåtitatt parten ett attav
fullgöra sina förpliktelser enligt det avtalet. Målet bör attvara
myndigheternas befogenheter bör desamma inte det finnsvara om
klara skäl för skillnader.

Utredningens förslag innebär statliga myndigheter underatt
regeringen pårätt ingå avtal innehållervägnaratt statensges en som
ekonomiska förpliktelser för Myndigheternas i dettarättstaten.
hänseende bestäms enligt förslaget dels formell §§8-11av en ram
förslaget till förordning statliga myndigheters avtal, delsom enav
ekonomisk 12-14 i§§ förordning.ram samma

Den formella inom vilken myndigheterna föreslås få träffa avtalram
det verksamhetsområdeär tilldelats myndigheterna i gällandesom

bestämmelser myndigheternas uppgifter Sålunda föreslåsom m.m.
9 § varje myndighet får ingå de avtal syftar till fullgörandeatt som

vad föreskrivs myndighetens verksamhet i lagar, förord-av som om
ningar, regleringsbrev eller andra särskilda beslut regeringen.av
Enligt förslaget till lO får§ myndighet ingå de avtalävenen som
syftar till inom myndighetens verksamhetsområde fullgöra vadatt som
åligger på grund allmänt gällande lagar och andra före-staten av
skrifter eller på grund avtal. De här angivna befogenheternaav
innefattar enligt förslaget till §ll träffa de avtal förlik-även att om
ning i avtalstvister och i övrigt träffa de avtal ändring ochatt om av
tillägg i tidigare avtal behövs. En myndighet får också ingåsom
sådant avtal ackord föranleds avtalsförhållande.ettom som av
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myndighet får ingå precise-för de avtalekonomiskaDen enramen
§§.förslagen till 12-14ras av

myndigheternasformell förförslag till rättUtredningens attram
redankodiñering vadväsentligtingå avtal innebär i allt somaven

egentliga avtalsområdet.gälla på detanses
frihet träffa de avtalmyndigheter fulltill § allaFörslaget ll attger

avtal skalltidigaretvister hurför reglera bl.a.behövs att omsom
avtalsåledes ingåMyndigheterna fårtillämpas.tolkas och om

avtalsbrott.grundför endera påskadeståndsskyldighet ettparten av
skadeståndsskyldighet,sådanåtaDeras ävenrätt statenatt enavser

fullgöraunderlåtitmyndigheten självexempelvis statensattom
i dettaMyndigheternastidigare avtal.enligt rättförpliktelser ett

ekonomiskanämndaden förutendasthänseende begränsas ramenav
ekonomiskaInnebörden i den äravtalsverksamhet.för deras ramen
avtal iklädahar imyndighet intebl.a. rätt statenatt ettatt enen

medeldeöverstigerskadeståndbetalaskyldighet ettatt somsom
finnamyndighetenändamålet. Skulleförförfogarmyndigheten över

fråganhänskjutautgå måste myndighetenskadestånd börhögreatt ett
till regeringen.

iklädai avtalbefogenhetföreslås alltså fåmyndigheterAlla atten
avtalsbrottexempelvispå grundskadeståndsansvar ettettstaten av

sida.från myndighetens

ordningNuvarande12.3

finnsavtalsförhållandepå någotgrundasskadeståndskrav inteFör som
myndigheterna.befogenhet förgenerellmotsvarandedet inte någon

uttömmandenågonfinns inteskaderegleringdennaFör typ av
skaderegle-förekommandede allmänthuvudpartenreglering. För av

statsmyndigheternaskungörelsenbestämmelser iringsfallen finns om
ibestämmelserfinnsövriga fallfall. vissai vissa Förskadereglering

fall bl.a.vissa andraför SJ. Förmyndighetsinstruktioner,några t.ex.
1994:43omtryckt1975: 1410,trafikskadelagenenligtför skadestånd

besvärandenaturligtvis tillalls. lederbestämmelser Dettafinns inga en
belastasregeringentillkan också ledarättsläget. Detosäkerhet attom

1992:40SOUdärhamna serimligen bordeärenden intemed s.som
101.

vissaskadereglering istatsmyndigheternasEnligt kungörelsen om
ersättningsan-följandeföreskriftersärskildafall gäller typer avom

språk:
brottsbalken,stycketandrastöd 36 kap. 17anspråk medA. av
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B. anspråk enligt 6 § lagen 1943:459 tillsyn hundar ochöverom
katter,

C. anspråk enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen den allmänna dolus-
och culparegeln,

D. anspråk enligt 3 kap. 1 § skadeståndslagen principalansvaret,
anspråkE. enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen fel eller försummelse
vid myndighetsutövning,

F. anspråk enligt 23 § datalagen 1973:289,
G. anspråk enligt lagen 1974:515 ersättning vid frihetsinskränk-om

ning.
H. anspråk enligt 21 § lagen 1978:880 förbetalningssåkringom

skatter, tullar och avgifter.

Enligt kungörelsen det JK förhandlar för räkning, förär statenssom
talan inför domstol beslutar i frågor skadestånd istatens samt om

följande fall:

a anspråk enligt skadeståndslagen grundas på påståendesom om
felaktigt beslut eller underlåtenhet fatta beslut dvs. punkt Eatt
ovan,

b anspråk enligt punkterna ochA, G H ovan,
anspråk enligtc punkterna C ochB, D skadan inträffat inomnär ett
område för vilket det inte finns någon central förvaltningsmyndig-
het,

d anspråk enligt punkt påE grundas påstående änett annatsom om
felaktigt beslut eller underlåtenhet fatta beslut om dettaatt nu
kan tänkas det inte finns någon förvaltningsmyndighetcentralnär
för det område inom vilken skadan inträffat.

I skaderegleringskungörelsen vidare det finns centralsägs att, om en
förvaltningsmyndighet för verksamhetsområde, det dennaärett
centrala förvaltningsmyndighet förhandlar för räkning, förstatenssom

talan inför domstol beslutar skadestånd för skadastatens samt om
inom sitt verksamhetsområde det anspråkgäller enligt punkternanär
B, C och D i de fall detta kan förekomma i fallde enligtsamt som
punkt d inte ankommer på JK.

JK kan uppdra myndighet fullgöra uppgifter hanatten annan som
har enligt kungörelsen. JK kan vidare från andra myndigheter överta
handläggningen ärenden i kungörelsen.av som avses

En konsekvens de föreskrifter och de centrala förvalt-JK:sav om
ningsmyndigheternas befogenheter, finns i skaderegleringskun-som
görelsen alltså myndighet inte central förvaltnings-är äratt en som
myndighet aldrig har handha sådan skadereglering inom sitträtt att
verksamhetsområde i kungörelsen.som avses
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vad anförtsAv innehållet i skaderegleringskungörelsensom om
framgår också kungörelsen inte innehåller regler huratt statenom
hanterar sådana skadestândsanspråk grundas påmot staten som
exempelvis någon följande slag bestämmelser, nämligenav av

trafikskadelagen 1975: 1410,-
lagen 1902:71 1, innefattande vissa bestämmelser elektriskas. om-

anläggningar elanläggningslagen,
lagen 1922:382 för skada i följd luftfartansvarighetang. av-

luftansvarighetslagen,
atomansvarighetslagen 1968:45,-
lagen 1933:269 ägofred,om-
miljöskadelagen 1986:225,-
järnvägstrañklagen 1985: 192,-

jordabalkenl,18 kap. §4-
19 kap. 19 § jordabalken,-
19 kap. 5 § fastighetsbildningslagen 1970:988,-
9 § lagen 1973:98 inskrivningsregister,om-

s.12370 sjölagenoch 371 1891:35 samt-
5 kap. eller 2 § lagen 1984:649 företagshypotek.l om-

utredningsbetänkandet Risk- och skadehantering i statligEnligt
1013verksamhet 1992:40 ligger beslutanderätten i principSOU s.

på regering och riksdag det gäller skador hos andra myndigheternär
frånden civila statsförvaltningen affärsverken. Undantag dennai än

fått befogenhet själv regleraprincip gäller i de fall myndigheten att
myndighetensskador antingen i någon författning, exempelvis

vadinstruktion, eller särskilt bemyndigande. Avett som synesgenom
regleras dock trafikskador myndighet själv.traditionutgöra av resp.
sålunda utredningsbetänkande kan tillvad i nämndaMot sägssom

anföras myndigheter under regeringenbörjan att numera ansesen
för enligt trañkskadelagen och för skador på motorfor-skadorsvara

förordningenframgår indirekt det i § andra stycketdon. Detta 5attav
1994:634 med instruktion för Kammarkollegiet Karnmar-attanges

l 1994:634Kammarkollegiet enligt 2 § första stycket 1 förordningen medskall
enligtinstruktion för Kammarkollegiet företräda i ärenden ersättningstaten om

18 § 19 19 §jordabalken,kap. 4 eller kap.-
fastighetsbildningslagen 1970:988,19 kap. 5 §-

inskrivningsregister,9 § 1973:98lagen om-
370 371 § sjölagen 1891:35 1 ellereller s.-

1984:649 företagshypotek.5 kap. 1 eller 2 § lagen om-
2 1994:1009 sjölag i kraft den dagGenom SFS har utfärdats. Den träderen ny
regeringen bestämmer.
3 Utredningen försäkring egendom.Betänkandet har avgetts statensom avav
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myndigheterna fårkollegiet efter överenskommelse med överta
skadereglering.risker och för dennamyndigheternas typansvar av

beslutatbakgrund riksdagenbestämmelse måsteDenna attmotses av
ochbil. 124 ff bet.så skulle ske se 1992931100 latt prop. s.

79 mfl. bet..199293:FiU10 s.
riksdagsbeslut föranordning godtas iEn motsvarande samma

finns iBestämmelser härom 4 §försäkring anställda under resor.av
vid statliga1993:674 försäkringsskyddförordningen m.m.om

tjänsteresor.
KammarkollegietKammarkollegiets instruktion skallEnligt 22 §

skadereglering avtal i § andrai ärenden grund 5av som avsesom
försäkringsskyddinstruktionen i § förordningenstycket 4samt om m.

statliga tjänsteresor, under vissa förhållanden inhämta yttrandevidm.
från skaderegleringsnärrmd.Statens

beslutanderättenredan i SOU 1992:40 101Som sägsangetts atts.
ii ersättningsfrågor inom den civila statsförvaltningen vadutom-

på regeringen och riksdagen i deaffärsverken i princip liggeravser -
myndighet besluta ifall då det inte finns något uppdrag för någon att

instruktionen eller i något särskilt beslut.
bemyndigandeEnligt SOU 1992:40 krävs det alltså uttryckligtett

besluta utomobligato-för myndighet skall behörigatt attvara omen
riskt skadestånd.

§ verksför-instruktionsföreskrift den förekommer i 2En typav som
l987:ll00, ändrad 1994:980, nämligenordningen attsenast

vidföreträder inom sitt verksamhetsområdemyndigheten staten
processbe-domstol, kan innebära myndigheten har inte baraattsynas

medhörighet i alla slags skadeståndsmål också i konsekvensutan -
den behörigheten generell utomprocessuell skaderegleringsbe-en-

särskilt föreskrivet. Föreskrift dethörighet, inte ärannat avom
emellertidinnehåll verksförordningen har2 § representerarsom

följande.tidigare inte tolkats på det viset. Skälen härför blandär annat
hadeaffärsdrivande verken och handfull centrala myndigheterDe en

skäligtenligt i flertalet fall instruktioner rättersätta att utgenumera
skadestånd inom vissa för och sakskada uppkommitramar person- som

verksamheten. Exempelvis fanns i dåvarande Byggnadsstyrel-genom
instruktionentidigare instruktion 1982:518 ersattsenare avsens -

besluta1989:774 föreskrifter reglerade behörigheten att omsom-
skadestånd för och sakskada jämsides med verksförordningensperson-

företräder inom verksamhets-regel inför domstol statensomom vem
behörigheten beslutaområdet. Att den utomprocessuella att om

skadeståndskadestånd inom aktuellt område utomobligatorisktnu
tillämpningsområde tidigare ochutanför skaderegleringskungörelsens

bemyndigandealltjämt regleras särskilt talar för uttryckligtatt ett
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krävs. Annars skulle de särskilda skaderegleringsbemyndigandena
själva besluta skadestånd framstå överflödiga,att särskilt iom som

betraktande bemyndigandena upptagits i instruktionerna vidattav
sidan föreskrift myndigheten inom sitt verksamhetsområdeattav om
företräder vid domstol.staten

I förordningsmotiven till verksförordningen 198725 hänvisas till
inomden justitiedepartementet upprättade promemorian Myndig-

heternas bevakning Ds Ju 1983:5.rätt I på destatens väntanav
överväganden då förutsattes i regeringskansliet föreslogsägasom rum
inte någon saklig ändring i de nuvarande reglerna på området.

2 § verksförordningen alltså i den mån bestämmelsenersätter är
tillämplig på myndigheten motsvarande bestämmelse i tidigare-

upphävda instruktioner. Men den inte tidigareersätternumera
bemyndiganden ersättning för och sakskadoratt utge person- som
uppkommit verksamheten. Om sådan behörighet tidigare givitsgenom
myndighet instruktionen med bestämmelse enbart medersattsmen en
innehåll myndigheten inom sitt verksamhetsområde företräderatt

vid domstol har de facto inskränkning gjorts istaten myndighetensen
behörighet.

Vad för närvarande gälla skadereglering leder tillsom attanses om
tämligen likartade skaderegleringsfrågor behandlas olika. Som exempel
härpå kan skadornämnas uppkommer myndighetsatt närsom en
tjänsteman använder myndigheten tillhörig cykel i tjänsten skallen
handläggas den centrala förvaltningsmyndigheten, under det attav
skador på grund trafik med motorfordon myndighetett ägerav som en
och använder i sin verksamhet skall handläggas myndigheten ävenav

denna inte har ställning central förvaltningsmyndighet.om av

12.4 Utredningens överväganden

anförtsSom under 12.2 utredningsuppdraget alla avtalstyper,avser
alltså avtal varigenom skildaäven slag skadeståndskrav regleras.av
Uppdraget omfattar därmed inte bara i vilken utsträckning statliga
myndigheter har ingå avtal regleringrätt skadeståndskrav,att om av

grundas på avtal inte har hållits, fråganatt ett ävenutansom om
statliga myndigheter bör ha ingå avtal regleringrätt sådanaatt om av

påkrav skadestånd inte grundas på något avtalsför-statenav som
hållande. måste,Det utredningen också uttalat under 12.2,som anses
naturligt prövningen denna fråga sker bakgrundatt motav senare av
vad utredningen föreslagit myndigheternas i avtalrätt attsom om
reglera frågor skadestånd i anledning någondera iatt parten ettom av
tidigare avtal underlåtit fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal.att
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under regeringenstatliga myndigheterförslag innebärUtredningens att
bl.a.innehålleringå avtalpå vägnarrått statensatt somges en

underlåtitdenskadestånd på grundskyldighet för attutgestaten att av
avtal 8-11 §§enligt tidigare seförpliktelserfullgöra sina ettatt

myndigheters avtal.förordning statligatillförslaget om
finnergällande ordningigäller innebördendet förstNär ut-nu

rörandetolkningenredovisadeden i avsnitt 12.3redningen att
avtalsför-utanförskadeståndbeslutabehörighetmyndigheternas att om

imyndighet sinövertygande.helt Attintehållanden ensynes
arbetsuppgift bordeanförtrosföreskrifteller iinstruktion enannanen

myndigheten hartolkas på detgenerellt kunnanämligen sättet attatt
arbetsuppgiften, alltsåsamband med ävenharfullgöra allt attsom

skadorskadeståndsanspråkframställdareglera somsom avser
gällersagdaarbetsuppgiften. Detfullgörandetviduppkommit av

Skadereg-någotföreskrivsdet annorstädesnaturligtvis inte annat.om
föreskrivande.innefattar sådantleringskungörelsen annatett

särskiltvissabaraskaderegleringskungörelsenMen upp-avser
så formuleradinteskadeståndsfall. Denräknade är att mantyper av

harmyndigheter rättden slutsatsenskulle kunna dradärav attatt
bemyndigandeuttryckligtdet finnsandra skador barareglera ettom

regeringen.av
särskildnågonalltså inteskadeståndsfall finnsvissaFör typer av

självamyndigheterna haruttryckligen rättföreskrift säger attattsom
någotgrundas påintesådana skador,regleringenhandha somav
bordefallsådan I dessaeller de inte haravtalsförhållande, rätt.att en

sådan medha rättmyndigheternadet anförda,alltså, enligt enanses
instruktionerna.iuppgifter bl.a.derasföreskrivsvadstöd omsomav

andraförvaltningsmyndighetersåväl centralagällaskulleDetta som
för övrigttordeinstruktionernatolkningsådanmyndigheter. En av

gäller för delege-principermed deväl överensstämma numerasom
konsekvens detmyndigheterna. Enfrågor tillfinansiellaring avav

flertaletregleraharvarje myndighetskulle bli rättanförda attatt
verksamhetsområ-dessskador inomskadestånd grundfrågor avom

bestämmelser deandragrundas änersättningsskyldighetende när
innebäraskullesagdaskaderegleringskungörelsen. Deti attsom avses

ifordon sinmotordrivetmyndighet harexempelvis ettsomen
på grundskadestândsfrågorreglera bl.a.skall kunnaverksamhet av

trafikskadelagen.enligtfordonettrafik med
hittillsliksombeslutsskadornabörmeningutredningensEnligt

uppdragaskälfinnerfall då JKi deJKhandläggas attutomav
börmyndighet. JKnågondel däravhandläggningen eller annan

tillämpningdet gällerföreträdasin närvidare behålla rätt statenatt av
lagendatalagen,23 §brottsbalken,stycket§ andra36 kap. 17 om
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ersättning frihetsinskränkningvid och 21 § lagen betalningssäkringom
skatter, tullar och avgifter. omständigheten utredningenför Den att

föreslår vidsträckta befogenheter för myndigheterna i avtal regleraatt
frågor skadestånd i anledning avtalsbrott kan nämligen inteettom av

skäl för ändring gällande regler i vad beslutsska-utgöra en av avser
skadeständsansprâkdoma och enligt nämnda lagar.

de skadeståndsfall, förNär det gäller övriga närvarandesom
regleras i skaderegleringskungörelsen, och de skadeståndsfall, intesom
behandlas författningi denna kungörelse och inte heller i någon annan
eller i något bemyndigande regeringen, bör eftersträvaannat av man

så enhetlig reglering möjligt frågan bör fåen som av om vem som
företräda Enligt utredningens mening talar övervägande skäl-staten.
främst de principer gäller delegering finansiellasom numera om av
befogenheter till myndigheterna för alla myndigheter, alltsåatt-

myndigheter inte har ställning central förvaltnings-även som som
myndighet, får företräda i alla här aktuella skadestånds-rätt att staten
frågor. På denna punkt föreslår utredningen således ändring vaden av

för närvarande gäller enligt skaderegleringskungörelsen ochsom en
anpassning till vad utredningen föreslår skadeståndsanspråkom
grund avtalsförhållanden i förslaget till förordning statligaav om
myndigheters avtal.

För undvika den osäkerhet ha rått angåendeatt som synes vem som
företrädahar i andra skadeståndsfrågor derätt än nämnsatt staten som

skaderegleringskungörelseni jfr SOU 1992:40 101 detärs.
angeläget utredningens förslag i föregående stycke uttryckligenatt
redovisas i författning.en

börDet tilläggas de myndigheter inte själva haratt som egen
kompetens sköta här nämnda skadeståndsfrågor självfallet böratt
skaffa sig det biträde och den hjälp de kan behöva från JKt.ex.som
eller Kammarkollegiet. detta sammanhang börI betonas enhetligatt en
tillämpning bör eftersträvas. kan det gällerDetta personskadornär
bl.a. tillgodoses frånyttrande Statens skaderegleringsnänmdattgenom
inhämtas.

Nästa fråga blir i vilken författning bör föra in de föreskrifterman
behövs. kunnaFör detta bör vi först diskutera vilkaavgöraattsom

befogenheter myndigheterna bör få. Bör det barasom vara en
befogenhet försöka träffa avtal reglering skada elleratt om en av en

den, liksom ibör skaderegleringskungörelsen, befogen-även avse en
het vid oenighet mellan ensidigt bindande beskedatt parterna ge- -

partsståndpunkt. Enligt utredningens mening bör dennastatensom
lösning läggas till förgrund de bestämmelserna. Om såsenare nya

sker förefaller det mindre lämpligt in de bestämmelseratt ta som
behövs i förslaget till förordning statliga myndigheters avtal. Manom
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skaderegleringbör i stället välja skriva särskild förordningatt omen
skaderegleringskungörelseni allmänhet. l anledning härav bör

upphävas.
avtalsförhâllanden träffamyndigheterna skall ha i deAtt rätt att

åsamkats någon böravtal reglering skador parternasom avom av
statliga myndighetersdäremot framgå förslaget till förordning omav

avtal §.se 11
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13 EG-aspekter

Enligt regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda
utredare 1988:43 skall dessa beakta EG-aspekter i sin utrednings-
verksamhet. De har till uppgift lämna förslag berör denattsom som
fria rörligheten för tjänster, människor och kapital eller påvaror,

berör det västeuropeiskasätt integrationsarbetet, bör undersökaannat
dehur lämnade förslagen med eventuella EG-regleröverensstämmer

hur anpassning skall ske till sådana regler.samt en
Utredningen skall enligt sina direktiv klarlägga och precisera de

befogenheter statliga myndigheter habör på vägnaratt statens ta
sig ekonomiska förpliktelser. Såvitt utredningen kunnat finna råder det
inte någon ordning inom EG det gäller vilka befogen-närgemensam
heter perspektiv statliga myndigheter skallsett statensur som-- -

statha ingå avtal med ekonomiska förpliktelser föratt en
Beträffande den fria rörligheten för tjänster, människor ochvaror,

kapital finns dock EG-regler, bl.a. offentliggemensamma om
upphandling och konkurrensfrágor. Statens upphandling regleras

i lagen 1992: offentlig1528 upphandling tillkommitnumera om som
led i Sveriges anslutning till EES-avtalet. Genom denna lag,ettsom

trädde i kraft samtidigt EES-avtalet, har EG:s upphandlings-som som
direktiv införlivats med Enligtsvensk regeringens bedömningrätt.
kommer medlemskap i därförEU inte medföra några störreett att
ändringar för den svenska offentliga upphandlingens del se proposi-
tionen Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, 199495: 19prop.

133. Genom EES-avtalet har Sverige övertagit EG:s regelverk pås.
konkurrensomrâdet, lagen 1992: 1317 europeiskt ekonomisktettse om
samarbetsområde EES och konkurrenslagen 1993:20. De regler

tillkommit sedan EES-avtalet slöts har införlivats i den ordningsom
EES-avtalet föreskriver prop. 199495:19 171. Utredningenssom s.

förslag innebär inga ändringar i nämnda lagar och i den mån ut-
redningens förslag inte står i överensstämmelse med dessa lagar eller

SOU 1993:14I 182 beträffande föreskriften fmansmakten i 9sägs kap. RFs. om
detta kapitel främst behandlar hur beslut fattas användningenatt statensom av

tillgångar. Vidare de bestämmelser kansägs beröras EG-anslutningatt ärsom av en
§ Riksbanken12 13 §och sedel- myntutgivningsrätten.och Jfrom om prop.

1993942114, bet. 199394:KU21, rskr. 199394:275 uttalandena kommenterades-särskilt.inte
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förslaget tillenligt 3§skalltillämplig författningnågon annan
tillämpligaandraavtal denmyndighetersstatligaförordning om

konkurrensla-ellerupphandlingoffentliglagenförfattningen, t.ex. om
förslageti 12 §föreskriftenexempel kangälla. Som nämnas attgen,

avtalavtalmyndighetersstatligaförordningtill att ett somomom -
sträcker sigbetalningsskyldighetingår fårmyndighet somavseen

intesålundadetmedgerregeringenår endastlängre än omsex -
kap.eller 7 §kap. 9 § 54i 2 kap. 3föreskrifternainverkar på

upphand-förbl.a.där detupphandling sägsoffentlig attlagen om
beräknas tillvärdettid skallobestämdlöper pålingskontrakt som

talet 48.multiplicerad medmånadskostnaden
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14 Kostnadskonsekvenser

till samtliga kommittéer och särskildaEnligt regeringens direktiv
inriktning fårutredare angående utredningsförslagens 198425

från inte öka de offentliga utgifterna ellerförslagen utredningarna
effektivisera denminska statsinkomsterna. Varje möjlighet att

offentliga sektorn bör dessutom tillvaratas.
skall inrättasUtredningen föreslår inte några myndigheteratt nya

de föreslagnaeller befintliga myndigheter skall utvidgas. Genomatt
befogenheter tydligare och klarareförfattningarna blir myndigheternas

informationde i dag. Myndigheterna får därigenom bättreärän om
till besparingar såväl på grundbefogenheter vilket bör leda vissasina

på administrativa be-bättre kvalitet på avtalen grundsom avav
sparingar.

fråga handläggningenUtredningen föreslår förenklingar i avom
bl.a. allaskadeståndsärenden hos de statliga myndigheterna attgenom

sitt verksamhetsområde.myndigheter får reglera faktiska skador inom
marginella besparingar administrations-Förslagen torde innebära av

kostnaderna för helhet, bl.a. hos JK.staten som
till förbättradSammanfattningsvis bör utredningens förslag leda en

följd därav besparingar förhushållning med medel ochstatens som en
staten.
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15 Författningskommentar

15.1 tillFörslag förordning statliga myndighetersom
avtal

Förordningen skall i princip gälla alla avtal med ekonomiskatyper av
förpliktelser statliga myndigheter ingår, alltså avtalävensom som
myndigheterna ingår i anledning föreskrifter därom i lag ellerav

författning. Skulle sådan lag eller författning innehållaannan en en
avvikande reglering skall dock denna ha företräde. Förordningen kan
på grund härav sättas kraft helt för vissa avtal för vilkatyperur av
tillämplig specialreglering kan innefatta uttömmandeanses en
reglering. författningarDe innefattar specialregleringm.m. som

i allmänhet förordningen.inte i Ett sådant omnämnande innämns tas
i förordningen endast i de fall då det nödvändigt för-iansetts att
ordningen föreslå vissa särskilda föreskrifter skall kompletterasom
den författningspecialreglering redan finns i någonsom annan

I förordningen samlas för första gången allmänna regler om
myndigheternas avtalsverksamhet. Reglerna gäller inte bara myndig-
heternas ingå avtal också andra väsentliga frågorrätt att utan om
myndigheternas skyldigheter. föreskrifterDet sålunda radges en som
främst syftar till god hushållning med medel.statliga Hitatt trygga en
hör bl.a. föreskrifter myndigheternas ekonomiskaom ansvar, om
utformningen avtal och bevakande avtalen följs såvälattav om av av

dessstaten motparter.som
Att föreskrifter på föreslaget samlas författningisätt en gemensam

måste ha informationsvärde. det lättareDet också förgörett stort
myndigheterna på bedriva sin avtalsverksamhet. Vidare börrätt sättatt
det bidra till stärka riksdagens och regeringens kontroll överatt
ekonomiska bindningar.

Innehållet i de föreslagna föreskrifterna innefattar i delar barastora
sådant självklarheter och förståndiga myndigheterärsom som
redan kan tillämpa. nämnda självklarheter föreslås detUtöverantas att
för första gången uttryckliga föreskriftermeddelas myndig-som ger

författningsregleradheterna ingå avtal vilkas verkningarrätt atten
sträcker sig det löpande budgetåret §§.12-14 Dessautöver nya
föreskrifter får komplettering vad föreskrivs ises som en av som
9 kap. RF budgetreglering för tid budgetår. kanDeän ettom annan
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Ävenmeddelas endast riksdagen godkänner innehållet. vissa andraom
föreskrifter kräver riksdagens godkännande.

anförts iHär avsedda godkännanden riksdagen leder, avsnittsomav
budgetbehandlingen för5.4, till riksdagen blir bunden vidatt att

utgifter i anledningföljande budgetår beakta de uppkommersom av
långsiktiga avtal.

Tillämpningsområde

föreskrifter vad statliga1 § denna förordning meddelasI om
gäller sådanamyndigheter under regeringen skall iaktta detnär

innehållerandra rättssubjektavtal mellan ochstaten som
förekonomiska förpliktelser staten.

avtal gäller i tillämpligai förordningenVad sägs omsom
överenskommelser mellan statliga myndig-sådanadelar även

förpliktelser.innehåller ekonomiskaheter under regeringen som
god hushållningSyftet med föreskrifterna är att trygga en

med medel.statens

statligaavtal ingåsUtredningens förslag bara de som avavser
alltsåavsnitt Förslagetmyndigheter under regeringen se 5.2. avser

riksdagen.inte myndigheterna under
regeringsformen 1973:90 176anförts i motiven till prop.Som s.

förvaltningsorganisationen.utanför den statligastår hovet
andraförslaget såväl domstolarmyndigheter iMed somavses

regeringsformen i 1973:90motiven tillmyndigheter jfrstatliga prop.
någotdäremot inte iräknar utredningenTill myndigheter232s.

fullgörainte de harorgansierade enheter,fall privaträttsligt attens om
förvaltningsuppgifter eller ägs staten.av

myndighet föravtalgäller i första handFörordningen som en
rättssubjekt Dettamedräkning ingår än staten.ett annatstatens

bolag,individ ellerexempelvis enskildrättssubjekt kan ett envara en
kanprivaträttsligt organiserat. Detstiftelse eller ärannatett somorgan

organisation.kyrkliglandsting ellerkommun,också ett envara en
kan frågaockså detexemplen börBland nämnas att ettomvara

rättssubjekt.utländskt
förpliktelser förekonomiskaavtal innehållerendastDet är som

omfattas förordningen.staten avsom
föreslås få enligt dettamyndigheternaingå avtalDen rätt att som

vidavtal medförordningsförslag bara motparter av-somavser
lagstiftning.rättssubjekt enligt gällande Detbeståendetalstillfället är

ekonomiska förpliktelseriklädaalltså inte tillåtet gentemotär att staten
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exempelvis s.k. konsortier inte bestående rättssubjektutgör närettsom
utfästelsen görs.

Vid sidan de avtal myndigheterna ingår med andraom som
rättssubjekt förekommer det mycket ofta myndigheternaän staten att
träffar överenskommelser med varandra. Som redovisats tidigare är

dådet fråga överenskommelser mellan tvâ ställföreträdare förom en
och dvs. den juridiska Dessa överens-part staten.samma personen
kommelser kan innebära ekonomiska förpliktelser förstora resp.
myndighet. sådanaFörekomsten överenskommelser inte baraärav en
praktisk realitet kan förutsättning för välsägas utgörautan en en

statsförvaltning.fungerande Regeringen har i förordningar och andra
beslut uttryckligen myndigheterna bemyndiganden ingå sådanagett att

myndig-överenskommelser. Vad i denna förordningsägssom om
ingå med andra bör därförheternas avtal rättssubjekträtt än statenatt

tillämpliga överenskommelseri delar gälla för deras ingåäven rätt att
myndigheter. tillämpasmed andra Som exempel vad inte kansom

på överenskommelser kan här reglerna processbehörighetnämnas om
23 §. stället för dessa föreslås regler tvistelösning i 64I om

Förordningens syfte god hushållning medär trygga statensatt en
bestämt.medel inom de riksdagen och regeringenramar som

fmansmakt.Förordningen riksdagens och regeringensatt tryggaavser
statsfinansiella ligger till grund försålunda hänsynDet är ytterstsom

författningen. Förordningen innehåller däremot inte några regler som
ingåenbart sikte på vilka avtal myndighet får utantar typer som enav

saklighetprinciperna och opartiskhet enligt 1 kap. 9 § RFatt om
åsidosätts. förordningEn fråga alltså inte behandlas i denna ärsom

hellerstatlig myndighet får sponsorpengar. Inteta emotom en
behandlas myndigheter får från försäkringsbolag,ta emotom pengar

för försäkrat.försöka reda stulen egendom bolagenatt tat.ex. som

2 § Förordningen innehåller allmänna föreskrifter gäller allasom
tillämpningsområdeavtal inom förordningens 8-23typer av

§§-
förordningen finns föreskrifter för vissaI det särskildaäven

avtal föreskrifter överenskommel-slag 24-62 §§ samtav om
mellan myndigheter och överklagande63 och 64 §§ser om
§.65

dels allmännaparagrafen framhålls förordningen innehållerI att
ekonomiskaföreskrifter gäller alla avtal innehållertypersom av som

förpliktelser för dels särskilda föreskrifter för vissa slagstaten, av
sådana avtal.
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Som framgår 3 § kan det för vissa slag avtal finnas speciellaav av
bestämmelser i andra författningar eller särskilda beslut regeringen.av

förordning innehållerDenna alltså ingen uttömmande redogörelse för
vilka bestämmelser finns avtal med ekonomiska förpliktelsersom om
för staten.

3 § Föreskrifterna i förordningdenna skall tillämpas bara någotom
inte följer regeringsformen eller någon lagannat av av annan

eller förordning eller regleringsbrev ellerett ettav en av av
särskilt beslut regeringen.annat av

Dessutom gäller de allmänna föreskrifterna i denna för-att
ordning skall tillämpas bara något inte följerannatom av en
särskild föreskrift i förordningen.

I den allmänna motiveringen avsnitt har syftet med förslaget till5.11
denna förordning redovisats.

Riksdagen kan alltid lag däribland regeringsformengenom -- -
bestämma annorlunda vad regeringen beslutat i förordning. Detän en
gäller vad i denna förordning. I den delensägs utgöroavsett som
paragrafen således bara erinran de övergripande bestämmelser-en om

normgivningsmakten.na om
Regeringsformen uttryckligen i författningstexten, då detnämns

angeläget påminna föreskrifter i regeringsformen,ansetts att attom
särskilt föreskriften i kap. 9 § saklighet och opartiskhet, i många1 om
fall kan begränsa den handlingsfrihet myndigheterna får enligtsom
förslaget till förordning.

Eftersom den mängden avtal myndigheterna ingårstora av som
särskiltupphandling bör vid tillämpning första stycketavser man av

observera 1992: offentlig upphandling.lagen 1528 om
beträffar den normgivning faller inom regeringensVad som

kompetensområde bör förordning enligt vad anförtsdenna isom
bara förutsättning regeringen inte beslutatavsnitt 5.11 gälla under att

förordning, regleringsbrev eller särskilt beslut.särskilt i annatannan
förordningar ellerFörordningen får således stå tillbaka för andra
det kan gällabeslut regeringen meddelat. Det bör ävennämnas attsom

Sålunda igrund bestämmelser i förordning. 7 §sägsav en annan
vissakungörelsen 1972:416 statsmyndigheternas skadereglering iom

vad gällerfall kungörelsen tillämpas hinderatt utan omav som
enligt författning harskadereglering instruktion eller annan som

beslutats regeringen. Utredningen föreslår dock skadereglerings-attav
förordning statligakungörelsen upphävs och medersätts en ny om

förallmänna motivenmyndigheters skadereglering. I avsnitt 12 har de
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förordning avsnitt finns författnings-denna redovisats. I 15.2nya en
kommentar.

skiftande storlek och karaktär.Myndigheterna mycketär av
fatta individuelltRegeringen måste därför förbehålla sig rätten att

för myndighet avsnittanpassade beslut enskild se 5.11.en
innehåller lagvalsregel erinranAndra stycket är omen som en

särskilda författningsregler gällerallmänt gällande principenden att
författningsregler.före allmänna

§ rättssubjekt skall4 Ett avtal mellan och annatstaten ett anses
förpliktelse förinnehålla ekonomisk staten,en

penningsummai avtalet åtagit sig betalastaten att enom
betalningsskyldighet,

avtalet åtagit sig fullgörai2. presta-attstaten en annanom
ekonomiskt värde,tion av

försummelse följa avtalet kanpå grund attstaten enom av
eller fullgöra någonbli skyldig betala penningsumma attatt en

värde,prestation ekonomisktannan av
bli får utgifterföljd avtalet kan4. att staten somom en av

för förvaltning egendominte regleras i avtalet, t.ex. av som
förvärvats avtalet.genom

redogörelseden allmänna motiveringen avsnitt 5.4 har lämnatsI en
förpliktelse.begreppet ekonomiskför innebörden av

myndigheten påtagitekonomisk förpliktelseMed statenatten avses
vederlag bytebetala ocksåskyldighet t.ex.att annatpengar, menen
fallet betalnings-innebär ekonomisk förpliktelse. vanligasteDet aven

Andra vanligteller tjänst.skyldighet grundas på köpett av en vara en
eller hyrköp. vanligasteförekommande exempel hyra, leasing Denär

Leasing före-lokaler.hyresavtal gäller myndigheternastypen av
kontorsmaskiner.exempelvis bilar ochkommer av

ekonomiskåtar sigVid försäljning eller tjänster staten envarorav
prestation ekono-förpliktelse går på fullgöraut att en annan avsom

dåsig levereramiskt värde betalningsskyldighet. Det rörän attom
ocksåsådan förpliktelse kaneller utföra tjänsterna. En utvarorna

på grund hyresavtal.upplåta lokalerpå ettatt t.ex. av
föreskrifter radförordning förekommer särskildaI denna om en

upphandling ochekonomiska förpliktelser, bl.a.avtal innehållersom
vid bolags-finns bestämmelser ägarinsatseröverlåtelse. Vidare om
47-50stiftelser Se 34-46 §§,bildning, kapitalinsatser i m.m.

51 §.resp.
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upplåningförpliktelse lån, såvältypexempel på ekonomiskEtt ären
borgensåtagandenexempel växelförbindelser,utlåning. Andra ärsom

och garantiåtaganden.
första hand syftarsituationer där avtalet inte ifinns dessutomDet

ändå kanför där avtaletekonomisk förpliktelsetill staten menen
kostnadersådan förpliktelse. Som exempel kanföranleda nämnasen

avtaletkostnader i anledningförvaltningen gåva ellerför attavav en
skadeståndsskyldighet förorsakar staten.en

förutsättningar betalaunder vissaåtar sig i avtalOm staten ett att
i punktsådant åtagandeskadestånd det frågaär ettett som avsesom

i punkt 3.avtalsbrottinte sådan konsekvens1 och ett som avsesaven

mellanförhållandetgäller inte avtal5 § Förordningen som avser
arbetstagare iarbetsgivare och sådanstaten som avsessom en

medbestämmande i arbetslivet.§ lagen 1976:5801 om

personalpolitiskautredningsuppdraget inteomfattarEnligt direktiven
arbetsrättsligaoch de övrigaför de anställninsgavtalfrågor. Formerna

inteskall därförmyndigheterna sluter övervägasavtal avsom
frågorpersonalpolitiskahärtill behandlas inteMed hänsynutredaren.

i denna förordning.

denför myndighetFörordningen gäller inte heller6§ nären
tilli lagsådana statliga tillgångarförvaltar avsattssom en

särskild förvaltning.

redogörelseavsnitt 5.2 har lämnatsallmänna motiveringenI den en
utredningsuppdraget.utredningen uppfattatför hur

laginte iför riksdagenredogjortsavsnitt 2.3 har ännuI att
förgrundernaregleringgenerellt gällandemeddelat någon om

förfogandet den.föregendom ochförvaltningen överstatensav
förvaltningenlagreglerfinns riksdagenDäremot antagna avomav

pensionsfondengäller särskilt den allmännatillgångar.vissa Detta som
för Allmänna1983:1092 med reglementeenligt lagenförvaltas

Riksför-förvaltningenpensionsfonden. exempelEtt ärannat av
kallad reglementetbehandlas i lagfondersäkringsverkets ensom

fonder.Riksförsäkringsverketsangående förvaltningen1961:265 av
förvaltarmyndighet denförgäller sålunda inte närFörordningen en

dylika tillgångar.
förordningenotvetydigt klargörabehövs förBestämmelsen attatt

m.fl.gäller AP-fondernainte till någon del
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7§ affärsverken gäller endast §§, 18 §För 1-11 §§, 15-17
första stycket, §§, §§ och19-23 §§, 34 och 35 41-46
63-65 §§.

Affärsverken i likhet med andra statliga myndigheter underkastadeär
juridiskaregeringens direktivrätt och del denutgör personenen av

Affärsverksformens bl.a. i fråga redovisning,särdrag,staten. om
förmotiverar dock obunden ställning för affärsverken änen mer

affärsverk finnsmyndigheter i allmänhet. Därtill kommer för varjeatt
statligasärskilda regleringar avviker från vad gällerarmarssom som

regleringsbrevet förmyndigheter. Som exempel kan inänmasett att
Affärsverket kraftnät statsliggaren 199495 XII N 70svenska s.

kraftnät skall påVerksamhetsmål Affärsverket svenskaattanges som
kostnadseffektivt,affärsmässigt förvalta, driva utvecklaochsätt ettett
sälja överförings-driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem,

verksamheter anknutna tillkapacitet i övrigt bedriva ärsamt som
kraftöverföringssystemet.

AllmännaFöreskrifterna under rubrikerna Tillämpningsomrâde,
betalningsskyldighetföreskrifter med undantag för föreskrifterna om

företrädaso.d. i och föreskriften låta sig12-14 §§ rättstatens attom
stycket,den ingått avtalet i 18 § andramyndighet änav annan som

ÖverklagandeÖverenskommelser gällamyndigheter och börmellan
till affärsverks-för affärsverken. bör med hänsynDäremotäven

gälla. Blandde särskilda föreskrifterna i princip inteformens särdrag
finns dock ingarubriken Upphandlingsärskilda föreskrifterna underde

före-inledande föreskrifterna ochprincipiella hinder demot att
för affärsver-myndigheterna gällerskrifterna samverkan mellanom

ken.
undantautredningen funnit lämpligtMot bakgrund härav har att

följande paragrafer:
myndigheter finansierasföreskrifterna ämnade för12-14 §§ är som

affärsverkenoch därför föranslag eller avgifter sompassargenom
avgifter avgiftsförordningens mening,har anslag och inte iinte tar ut

särdrag ochstycket med till affärsverkens18 § andra hänsyn mer
särskilda skälfinnas anledningobundna ställning kan det även utanatt
myndighetföreträdaslåta sigbegränsa änrättstatens att av en annan

gäller förlokalförsörjningsförordningenaffärsverket, 24-33 §§
kapitalförsörjnings-närvarande inte för affärsverken, 36-40

betalnings-för inte för affärsverken,förordningen gäller närvarande
ställning och affärs-villkoren till affärsverkens friarebör med hänsyn

överlâtelseföre-regleras här, 47-50 §§mässiga kärnverksamhet inte
går påför affärsverken hela verksamhetskrifterna inte utpassar vars

regleringsbrevjärnvägarshandla marknadsmässigt, i Statensatt t.ex.
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får försäljning tillhörig fastbl.a. SJ beslutaatt statenanges om av
förvaltar, taxerings- eller saluvärdet för varjeegendom SJ närsom

20 miljoner kronor statsliggaren 199495försäljning inte överstiger
Affärsverketexempel kanVI K 49; nämnas attett annatsoms.

bemyndigas självt beslutasvenska kraftnät i regleringsbrevet att om
10 000förvärv och avyttring aktier inom sammanlagden ram avav

avgiftsförordningen gällerstatsliggaren 199494 XII N 71;000 kr s.
affärsverkens bolags-för inte för affärsverken, §närvarande 51

lämpligt föraregleringsbrev och det intebildning regleras i är attresp.
upplåning ochreglering hit, 52-57 §§ frågordennaöver om

beträffande upplåningför varje affärsverk;utlåning regleras särskilt
och 58-62 §§ upp-jfr för författningskommentaren till 52 §övrigt

dragsforskning o.d. affarsverken.rör

föreskrifterAllmänna

befogenheterMyndigheternas

ingå avtal med§ har för räkning8 myndighetEn rätt ettatt statens
denna förordning.enligt vad föreskrivs irättssubjektannat som

myndighet ingår föralla avtalbör klart görsDet att enanges som
myndigheternadenna bestämmelseräkning. Genomstatens ges

föreskrifternaenligt i dennauttrycklig sluta avtaldessutom rätt att
särskildavtal med kommunerförordning. I direktiven nänms som en

och för inteutredningens mening i sigavtalstyp. enligtDet är av
kan ha dei avtalbetydelse vilkenavgörande motpart statentyp somav

innehållet i avtalet.träffas. väsentligaDet ärsom
avtaltill ingåSom anförts i kommentaren 1 § den rätt att somavser
baraenligt detta förordningsförslag avtalmyndigheterna föreslås få

rättssubjekt enligtavtalstillfället beståendemed vid ärmotparter som
iklädaalltså inte tillåtetgällande lagstiftning. Det är statenatt

intekonsortierförpliktelser exempelvis s.k.ekonomiska gentemot som
utfästelsenbestående rättssubjekt när görs.utgör ett

till fullgörande§ myndighet får ingå de avtal syftar9 En avsom
i lagar,myndighetens verksamhetföreskrivsvad som om

särskilda beslutförordningar, regleringsbrev och andra av rege-
ringen.

skall organi-statlig myndighetregeringen beslutatHar att en
eller delviseller dess verksamhet heltläggas attnerseras om,

tilltill myndighet ellerskall föras över ett annaten annan
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rättssubjekt skall det ingå i myndighetens verksamhet attanses
vidta de åtgärder behövs för verkställa beslutet.attsom

dennaI följandeoch paragrafer har utredningen tagit in den deena av
två grundläggande föreskrifter myndigheterstyper ingårätt attom
avtal utredningen föreslår i avsnitten 5.3 och 5.4, nämligen desom
föreskrifter knyter till myndigheternas verksamhet.som an

Den andra grundläggande föreskrifter, nämligen detypen av
föreskrifter avtalsrätten beroendegör tillgången till medel,som
finns i 12-14 §§.

I lagar, förordningar, regleringsbrev och andra särskilda beslut av
regeringen finns föreskrifter myndighets uppgifter och uppdragom en

målen för myndighetens verksamhet. Genom relatera be-samt attom
fogenheten ingå avtal till myndighetens verksamhet blir bestärnrnel-att

i denna paragraf oberoende eventuella terminologiska föränd-sen av
ringar i regleringsbrev o.d. Föreskrifter myndighets verksamhetom en

sålunda spridda på kanär variera från myndighetsätt tillett som
myndighet.

tillämpningVid denna bestämmelse skall de uppgifter, enligtav som
verksförordningen 1987:1100 eller någon författning ellerannan

särskiltnågot beslut regeringen, åvilar myndighetens chef ellerav
styrelse, uppgift för myndigheten.utgöraanses en

Vad föreskrivs i lagar, förordningar, regleringsbrev och andrasom
särskilda beslut regeringen sikte på vad bestående myndighettarav en
skall och alltså integöra tillämpligtär på de avtal kan behövas isom
anledning beslut avveckling För myndigheten skallett attav om m.m.

ingåha de avtal fordrasrätt på grund myndigheten skallatt attsom av
avvecklas, omorganiseras e.d. krävs anförts i avsnitt 5.11som en
särskild bestämmelse.

Ett beslut regeringen lägga ned myndighet lederattav en om-
inte föreskriverregeringen till myndighetens uppgiftannat att-
ändras; blir fördet uppgift myndigheten verkställa nedlägg-atten
ningsbeslutet. dennaI uppgift ingår då träffa de avtal kanatt som
behövas. sådanaTill avtal kan hänföras avtal överföringom av
tillgångar förpliktelseroch till myndighet eller till ett annaten annan
rättssubjekt så falletAtt framgårän andra stycket.ärstaten. av

Vad här nedläggning bör i tillämpliga delar gälla vid andrasagts om
organisatoriska förändringar och för det fall då myndighetsen
verksamhet skall föras till rättssubjekt.över ett annat

Vad föreslagitshär bör naturligtvis gälla endast intesom om
regeringen beslutar annat.
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syftar till inomfår ingå de avtal10 § myndighetEn även attsom
vad åliggerverksamhetsområde fullgöramyndighetens som
enligt lagar ochvad allmänt gällerpå grundstaten somav

avtal.föreskrifter eller på grundandra av
grundasskadeståndsanspråkregleringOm statenmot somav

föreskrifter i för-avtalsförhållande finnspå något än ettannat
skaderegle-myndigheters0000:0000 statligaordningen om

ring.

och 5.4.redovisats i avsnitten 5.3första stycket harBakgrunden till
för-föreslagnahänvisning till denstycket innehållerAndra en
ochskadereglering se avsnitt 12myndighetersordningen statligaom

skadereglering.inte15.2. Första stycket avser

innefattar9 och 10myndighets befogenhet enligtll § En även att
ingå

skiljeavtal
förlikning i avtalstvisteravtal2. om

tilloch tilläggavtal ändringi övrigt ingå de3. samtavom
behövs ochtidigare avtalupphörande somavom

avtalsförhållande.föranledsackord4. avtal ettsom avom
förslagochefterge fordranOm råtträtt att antaatt omom

1993:1138förordningenbestämmelser iackord finns om
fordringar.hantering statligaav

till verksförordningen198725förordningsmotivRedan i regeringens
befogenhet ingå avtal in-myndighetens1987:1100 sades attatt

tillägg i ingångna avtalavtal ändring ochnefattade träffa deatt om
förkan i och sigingå avtal sägasbehövs. Befogenheten attsom

tilläggsavtal ochingå ändrings- ochockså befogenheteninnefatta att
myndighetensförlikning eller ackord. Närsådana avtal innebärsom

dennapreciseras och klargörsingå avtalbefogenhet att genomnu
till tydligtbefogenhet kommaemellertid nämndaförordning bör även

i 21intressen §bevakauttryck. skyldighetDen statensatt avsessom
ingår avtalhindra myndighetskall alltså inteandra stycket att omen

existerande avtal.ändraatt ett
behövsträffa de avtalmyndigheter full frihet§ allall att somger

tolkas ochavtal skallhur tidigareför reglera bl.a. tvisteratt om
gällerfrågan avtaltvisttillämpas. Hit hör bl.a. rör ett motomen som

Myndig-avtal.statliga myndighetersenligt förslaget till lagstaten om
för enderaskadeståndsskyldighetavtalheterna får också ingå om

åtagaavtalsbrott.på grund Deras ävenrätt attettparten avserav
myndighetenskadeståndsskyldighet, exempelvissådanstaten omen
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själv underlåtit fullgöra förpliktelser enligt tidigare avtal.att statens ett
Myndighetens i denna förordningi detta hänseende begränsasrätt
endast ekonomiska för deras avtalsverksamhetden somav ram
preciseras i Innebörden i den ekonomiska bl.a.12-14 §§. ärramen

myndighet i avtal ikläda skyldighetinte har rätt statenatt att etten en
skadestånd överstiger de medel myndighetenbetalaatt somsom

finnaförfogar för ändamålet. Skulle myndigheten högreöver att ett
frågan regering-skadestånd bör utgå måste myndigheten hänskjuta till

författning, 1992:1528 offentligAv lagent.ex.annan omen.
medverka till ändringupphandling, kan följa myndigheten inte böratt

avtal.av
fullständighetens skull har i första stycket ocksåFör angetts att

skiljeavtal. såvälmyndigheterna har ingå Dennarätt rättatt avser en
framtida tvister på grundredan uppkommen avtalstvist eventuellasom

visst avtalsförhållande.ettav
betala sinaAllmänt den enskilde skyldig självattanses vara

iMotsvarande gäller däremot intekostnader i förvaltningsärenden.
fråga enskilde ingår med statlig myndighet. Detavtal denom som en

myndighet ingårfinns således inte något hindrar att ettsom en
reglerar frågor ersättningförlikningsavtal i avtalstvist även omen som

samband med förlikningen.för kostnader i
bestämmelserAndra innehåller hänvisning till destycket omen

hantering statligaeftergift finns i förordningenoch ackord avsom om
fordringar.

sådanmyndighet ingår får endast12 § Ett avtal avse ensom en
skall fullgöras underbetalningsskyldighet för 4 § lstaten som

det löpande budgetåret.
betalningsskyldig-får träffa avtalmyndighet dockEn ett om

löpande budgetåret,het för efter utgången detävenstaten av
skalldet behövs för myndighetens löpande verksamhetattom

Betalningsskyldigheten får sträckasfungera tillfredsställande. ut
från och med det då avtaletbudgetår, räknatöver än sexmer

det.ingicks, endast regeringen medgerom
heltmyndighet skall läggasHar regeringen beslutat att neren

eller delvismyndighetens verksamhet helteller delvis eller att
tilltill myndighet ellerskall föras över annatetten annan

inom för denfår myndighetenrättssubjekt än staten, ramen
ingå avtalregeringens beslut inteverksamhet berörs ettsom av

förföreskrifter betalningsskyldighetinnehåller statenomsom
skall Motsvarande gällerefter den tidpunkt då förändringen ske.

skallbeslutat myndigheteni tillämpliga delar regeringennär att
organiseras om.
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Skälen för paragrafdenna har redovisats i allmänna motiveringen,den
avsnitt 5.4.

Enligt huvudregeln i första betalningsskyldighetenstycket skall
enligt avtal inträda under det löpande budgetåret. huvud-Dennaett
regel nödvändig med hänsyn till den grundläggande regelnär om
ettårig budgetreglering kap.i 9 3 § RF. praktiken lär det dock bliI
vanligare myndigheterna tillämpar regeln i andra stycket underatt som
där angivna förutsättningar tillåter myndigheterna åtar sig be-att
talningsskyldighet under kommande budgetår.

andra stycketI undantag från huvudregeln i första stycketnäranges
får förekomma. Bestämmelsen i andra stycket skall bakgrundmotses

uttalanden i motiven till regeringsfonnen 350prop. 1973:90av s.
förbindelser nödvändiga för myndighetens löpandeärom som

Beträffande verksamhet,verksamhet. innebörden begreppet löpandeav
motiveringen,den allmänna avsnitt 5.4.se

I andra stycket det krävs regeringens medgivandeattanges om
giltighetstiden tidsgränsenskall längre år. Skälen för haränvara sex
redovisats allmänna avsnitti den motiveringen, 5.4.

Som stycket paragrafen utformats får betalningsskyldighetenandra i
sträckas det löpande budgetåret så lång tid i detbortom baraut som
enskilda fallet faktiskt behövs för den löpande verksamheten skallatt
fungera tillfredsställande. Bestämmelsen får alltså inte tolkas så detatt

betalningstiden till år i allaskulle fritt fram sträckaatt ut sexvara
avtal.

utredningens förslag i avsnitt följer RRV skall granskaAv 5.4 att
frågor betalningstidens utsträckning.om

lämpligtSom framhållits i den allmänna motiveringen detär att som
för reglerashuvudregel ha tidsgräns de olika avtalstyper somsamma

i förordningen statliga myndigheters avtal. Därigenom tydliggörsom
statsmakterna.myndigheternas långsiktiga avtalsbindningar för

budgetteknikenanknyter i viss mån till denTidsgränsen dessutom nya
för myndigheterna jfr avsnitt 2.2. Dennamed treåriga budgetramar

sexårigt avtal oftastanknytning bör dock inte överbetonas eftersom ett
tid kan detkommer löpa under rarnperioder. Under så långtreatt en

förändringar myndighetens verksamhet.ske väsentliga av
för tid förI de fall då riksdagen bestämt anslag än ettett en annan

avvikerbudgetår kommer det krävas särskilda bestämmelseratt som
paragraf, avsnittfrån vad föreslås i denna 5.4.sesom

sexårig avtalstid gäller baraVad i andra stycket isägssom om
ekonomiska förpliktelser. andra föreskrifter,fråga Av t.ex.statensom

följaföreskrifter 1992: 1528 offentlig upphandling, kani lagenav om
avtalstiden inte bör så lång.att vara
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Såsom anförts i den allmänna motiveringen förutsätter andra stycket
riksdagens godkännande.

Tredje stycket innehåller egentligen självklarhet vid denen men
probleminventering utredningen gjort har framkommitdetsom

myndigheterexempel på i de angivna situationerna ingått avtal ävenatt
tiden förändringen.för efter Det därför angeläget dennaär att

begränsning i avtalsbefogenheten uttrycks klart.

13 § myndighet fårEn ingå avtal skyldighet förett staten attom
efter utgången det löpande budgetåret fullgöraav en annan
prestation ekonomiskt värde betalningsskyldighet 4 §änav en
2. Leder sådant avtal till utgifter för under någotett staten

budgetår, får myndigheten ingå avtalet endast detsenare om
behövs för myndighetens löpande verksamhet skall fungeraatt
tillfredsställande. det förutsesKan sådana utgifteratt upp-
kommer budgetår efter det då ingicksän avtaletsenare sex
krävs dock medgivande regeringen.av

Har regeringen beslutat myndighet skall läggas heltatt en ner
eller delvis eller myndighetens verksamhet helt eller delvisatt
skall föras till myndighet eller tillöver ett annaten annan
rättssubjekt får myndigheten inom för denän staten, ramen
verksamhet berörs regeringens beslut inte ingå avtalettsom av

i första stycket prestation enligt avtaletstatenssom avses om
skall efter den tidpunkt då förändringenäga skall ske. Interum
heller får sådant avtal leda till utgifter för efterett staten
nämnda tidpunkt. Motsvarande gäller tillämpligai delar när
regeringen beslutat myndighet skall organiserasatt en om.

Skälen redovisatsför paragraf har i den allmänna motiveringen,denna
avsnitt Vad i kommentaren till5.4. 12 § anförs betalnings-attsom om
tiden får sträckas bortom det löpande budgetåret bara så lång tidut

i falletdet enskilda faktiskt behövs för den löpande verksam-attsom
heten tillfredsställandeskall fungera och alltså inte generellt årsex

motsvarande tillämpning i fråga utgifteräger de i 13om som avses
Sexårsgränsen har kommenterats under 12 § och i den allmänna

motiveringen, avsnitt 5.4.
Andra innehåller liksom 12stycket § tredje stycket självklarhet.en

Regeringen naturligtviskan besluta annat.
I de fall riksdagendå bestämt anslag för förtid änett etten annan

budgetår kommer det krävas särskilda bestämmelser avvikeratt som
från vad föreslås i denna paragraf, avsnitt 5.4.som se

Vad föreslåshär avtal föranleder utgifter för understatenom som
budgetår det löpande förutsätter riksdagens medgivande.änsenare
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i14 betalningsskyldighet myndighet ikläder§ Den staten ettsom en
detförsta skall kunna fullgöras medavtal enligt 12 § stycket

budgetåret förmyndigheten tilldelats för det löpandeanslag som
avtalet det gäller avtaldet ändamål När ett somsom avser.

andra skall betalningsskyldigheten kunnai 12 § stycketavses
ändamålanslag myndigheten för detfullgöras med de somsom

beräknaslöpande budgetåret och kanfått under detavtalet avser
budgetår vilka betalningsskyldighetfå för ytterligare underde

fullgöras.skall
utgifter för kanMotsvarande gäller de staten somom

avtal i 13föranledas ett som avsesav
andra styckena medräknasVid tillämpning första ochav

anslagskredit enligt 8 §anslagssparande och sådansådant
1992:760 den avtalsslutandeanslagsförordningen som

Förfogar myndighetenkan ha tillgång till.myndigheten över en
medräknas.reservationsanslag får dennareservation ävenett

skall betalas med lånemedelutgifter för avtalNär ettstatens
avtalsslutandeavgifter den myndigheten hareller med rättsom

betalningsskyldighet åliggerförfoga skall denöver,att som
och de utgifter kanpå grund avtal enligt 12 §ettstaten somav
§ kunna fullgöras medföranledas avtal i 13ett avsesav som

avgiftsmedel myndigheten kanlånemedel respektive dedessa
beräknas uppbära.

föreskrivs i gåvobrevenligt vadmyndighet kanEn ettsom
andra medel deanvändaeller ha änrätt attett testamente som

fårså fall myndighetenförsta fjärde styckena. Iiavses -
tillämpningen nämnda stycken.medräkna dessa medel vid av

allmännaparagrafens bestämmelser har redovisats i denSkälen för
motiveringen, avsnitt 5.4.

budgetåret intefår myndigheten för det löpandeEnligt första stycket
för-ekonomiskanslagsmedelmed utnyttjande ta statenav en

anslag ellerotillåtet överskridande tilldelatpliktelse innebär ett avsom
avtalettilldelats för ändamål detanslagsmedel änannatatt somsom

stycket ellermed stöd andrai anspråk. Om avtalet 12 §tas avavser
fullgöras medbudgetår skall avtalet kunnaskall gälla under flera13 §

kommandemyndigheten kan beräknas få för dede anslagsmedel som
budgetår då avtalet gäller.

vill iklädaekonomiska förpliktelser myndighetOm de statensom en
överskridanderegeringen medgeravtal kräver ettatt ettett avgenom

medgeravtalet endast regeringenmyndigheten ingåanslag, kan om
anslagsöverskridandet.
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betalarmyndighetframgårfjärde stycket ävenAv att somen
avgiftsinkomsterlänemedel elleravtal medförkostnaderna somett

avtalskost-tillmåsteförfoga övermyndigheten har atträtt att se
beräknadeellerlånemedeltillgängligaförinomnaderna ramenryms

lägre harbliravgiftsinkomsternadet sigVisaravgiftsinkomster. att
§enligt 8kreditutrymmesittutnyttjamöjlighetmyndigheten att

kapitalförsörjningsförordningen.
avtallångsiktigafinansieringenparagrafen föreslåsiVad avomsom

godkännande.riksdagensförutsätter
i devadsyfte sägsförtydligandeistycket utsäger attFemte som

hakanmyndighetden attinte begränsar rättstyckenaföregående en
testarnentsmedel.ochgåvo-förfoga över

förtidför änanslag ettriksdagen bestämtfall dådeI ett annanen
avvikerbestämmelsersärskildakrävasdetbudgetår kommer att som

avsnitt 5.4.paragraf,föreslås i dennafrån vad sesom

ekonomiskaMyndigheternas ansvar

frågorhandläggeravtal elleringårmyndighet§15 När omannarsen
medel.statligamedhushållninggodiakttaskall denavtal en

förpålösasmöjligtså långtskall statenavtal ettFrågor om
ekonomisktoch sätt.effektivthelhetsom

konkurrensmöjligheterutnyttja deskallmyndighetEn som
affärsmässigt sätt.handlai övrigtochfinns även ett

andraochförstaenligtskyldigheternafullgörandeVid av
detilleftersträvamyndighetenskall tastyckena att vara

andramedsamarbetavinnaskanfördelar attgenomsom
rättssubjektmed andra änochmyndigheter staten.

endastskallHäravsnitt 5.5.redovisats iparagraf hardennaSkälen för
bristermyndigheternasåtillämpasinte fårparagrafen attattupprepas
9 § RFkap.enligt 1deopartiskhetochsaklighetdeni fråga somom

naturligtvisfårMyndigheternaverksamhet.offentligalliaktta ihar att
10 §§.jfr 9 ochverksamhetsområdeutanför sitthellerinte

skallmyndigheterstatligamellansamarbetepågäller kravetVad
särskildafinnsförordningtillförslagi dettadetockså tilläggas att

och31 §lokalförsörjningsfrågorsamverkan iföreskrifter omom
§§.42-46upphandlingvidsamverkan

handläggaskallmyndigheternahurföreskrifterYtterligare om
främjaravtaltillnå framsyfteavtal iingåendefrågor att somavom

16finns imedelstatligamedhushållninggoden
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16 § En myndighet skall, så långt möjligt, till den ingår avtalattse
ekonomisk betydelse endast med har denmotparterav som

kompetens, den kapacitet och de ekonomiska resurser som
behövs för fullgöra avtalen. Vid behov skall myndighetenatt se
till ställer betryggande säkerhet för sina åtagan-att motparten
den.

Av vad utredningen anfört i avsnitt 5.5 innebörden i det kravsom om
på god hushållning med statliga medel bör gälla framgår15 §som
bl.a statliga myndigheter i princip bör ingåatt avtal endast med sådana

uppfyller krav på kompetens, kapacitet och ekonomiskapersoner som
Denna paragraf innehåller de grundläggande föreskrifternaresurser.

härom. Dessutom förskrivs säkerhet skall ställas det behövs.att när
Utöver vad sålunda föreskrivs i denna paragraf kan det i blandsom

bli nödvändigt myndigheterna försöker ställning till fråganatt ta om
tilltänkt kan förväntas bli pålitligmotparten motpart noggranten som

fullgör sina åtaganden. Det inte möjligtär i för-uttryckligatt en
fattningstext så bör ske; det inär vissa fall föreliggerattange en
skyldighet undersökninggöra kan emellertid följa direkt detatt en av
i 15 § uppställda kravet på hushållninggod med statliga medel.

Även det mycket viktigtär undersökningsskyldighetenattom
fullgörs, bör det understrykas undersökningar bör vidtagas endastatt

det behövs. Man bör alltså vad behöveröverväga igörasom som
varje enskilt fall. Att slentrianmässigt undersöka alla tänkbara

skulle kunna uppfattas kränkande ellermotparter ettsom som
eftersättande kravet på saklighet eller opartiskhet. Om myndig-av en
het sådana undersökningargör skulle detta kunna skadarent av
myndighetens rykte avtalspart och därmed leda till de avtalattsom

sluts blir sämre.som
Hur de undersökningar behövs skall genomföras inte isom anges

denna paragraf. När det gäller upphandling finns det särskilda regler
i kap.1 17 § och 6 kap. 9 § lagen 1992:1528 offentligom upp-
handling krav får ställas på leverantörer. Vid ingåendeom som av
andra avtal kan myndigheterna finna viss vägledning i nämndaen
bestämmelser.

Det bör tilläggas brister i inte bör hindraatt motpartsen resurser en
myndighet ingå avtal bara reglerar tvister, uppkommitatt isom som
anledning tidigare avtalsförhållande med ellerettav attsamma person,
ingå ackord.ett

Termen ekonomisk betydelse innebär enligt utredningens mening
det skall fråga avtal innefattaratt betalningsför-ettvara om som en

pliktelse rörande obetydligt belopp.än Vad i visst fallett ettmer som
ekonomisk betydelseär får bedömas med utgångspunkt iav sunt
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myndighetens totalarelation tillbedömas iförnuft bör intemen
förprincip densammainnebörd isituation.ekonomiska Tennens är

mening börEnligt utredningensalla myndigheter. ett engagemang som
försäkringallmänlagen 1962:381basbelopp enligtöverstiger ett om

betydelse.ekonomiskanses vara av
sina ekono-villkoraffärsmässigapå vedertagnaStaten bör trygga

sedvanliga säkerheterkrävaintressenmiska motparten.att avgenom

innehållutformning ochAvtalens

skriftligt,betydelse skallekonomiskavtal17 § Ett är varasom av
påinnehåll finnsvisshet avtalets sätt.inte annatomom

statligahushållning medgod§ iakttaskall enligt 15Myndigheterna en
myndig-nödvändigtheltdetta detmöjliggöramedel. För är attatt

regelSå kan iotvetydigt 19 §.och seutfonnas klartavtalheternas
viktigt såsärskiltskrift. Dettautformas iavtalen ärskeinte utan att

avtalbetydelse. Ettekonomiskavtaldet sigrörsnart avom av
upprättandetskriftligt. Genomdockbetydelse börekonomisk avvara

precision vadochklarhet änavtal skapasskriftligt störreett man
tillavtalsparternaVidare bringas störremuntligt avtal.uppnår vid ett

inne-innehåll. Omavtaletssäkras bevisningeftertanke. Dessutom om
till 16betydelse kommentarenekonomiskuttrycketbörden seav

skriftlig-ñmis reglerdetbör erinrassammanhangI detta att omom
gällerreglersådanajordabalken. Attförfattningar,i andrahet t.ex.

framgår 3förordningdennaoberoende avav
innehåll kan finnasavtalsvisshetexempel påSom utanettatt om

protokollskriftligt kan upprättatavtalet nämnas ettär att parternaatt
kanexempelin. Ettinnehåll tagitsvilket avtalets ettatti annat vara

mellanskriftväxlingframgårklartinnehållavtals parterna.enav
därför denbaraföreliggavisshet intetillräckligtorde attDäremot
innehåll.avtaletssig minnasingått avtalettjänsteman ansersom

betydelse skallekonomisk18 avtal staten§ I attärett angessom av
avtalsslutandeär part.

avtalskäl fårsärskilda ärdet föreliggerEndast ett somom
be-bestämmelseinnehållabetydelseekonomisk somenav

sig före-avtalet låtai frågor rörrättgränsar attstatens som
avtalet.ingåttmyndighet denstatligträdas än somen annanav

alltidmissförstånd börundvikandeoch tillskulltydlighetsFör av
ibetydelseekonomiskavtali de ärpartstaten avsomsomanges

jfr kommenta-betydelseekonomiskbegreppetinnebördenfråga avom
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till 16 §. Bestämmelsen fyller pedagogiskt klargörandeävenren en
roll för såväl myndigheten dess avtalskontrahent. Denna be-som
stämmelse inte tillämplig vidär överenskommelser mellan statliga
myndigheter.

En konsekvens det avtalsslutandeär är ochatt staten partav som
inte någon myndighet det ocksåär bestämmer vilkenäratt staten som
myndighet vid olika tillfällen skall företräda det gällernärstatensom
tillämpningen avtalet. Det sagda gäller naturligtvis förut-underav
sättning inte i avtalet gått påmed endast viss myndig-att staten att en
het eller vissa myndigheter skall rättigheteräga ellerutöva statens
skyldigheter enligt avtalet. För undvika de begränsningar iatt statens
handlingsfrihet sådan bestämmelse i avtal skulle kunna ledaettsom en
till, bör det uttryckligen föreskrivas sådana begränsningar inte fâratt

föreliggerdet särskilda skäl. sådantän Ett särskiltaccepteras annat om
skäl kan avtalet gäller förvärv eller immateriellattvara av en vara en
rättighet behöver endast i den verksamhet denstatensom som

Ävenavtalsslutande myndigheten utövar. behovmotpartens av
sekretess och skydd för sina affärshemligheter kan särskiltettvara
skäl. Om i här angivna fall begränsasrätt tordestatens statens
kostnader för avtalet i allmänhet kunna begränsas.

En sak de begränsningar följer syftetär med avtal.ettannan som av
Om det exempelvis i hyresavtal viss lokal upplåtits tillett attanges en

kontorslokal kan naturligtvis inte låta myndighetstaten statensom en
behöver lager- eller tillverkningslokaler utnyttja hyresrätten försom

sådana ändamål.
Den här föreslagna regeln kan också hushållningen medtrygga

statliga medel, då den möjlighet utnyttja destörrestaten attger varor
och tjänster upphandlar.statensom

19 § Ett avtal ekonomisk betydelse skall innehålla alla deav
bestämmelser med hänsyn till omständigheterna fordras försom

det skall finnas betryggande klarhet rättigheteratt parternasom
och skyldigheter enligt avtalet.

Vid tillämpning första stycket skall den avtalsslutandeav
myndigheten, så långt det möjligt, verka för sådanaär attsom
avtalsvillkor, enligt svensk kan utformas pårätt sättannatsom

i tillämpligän svensk lagstiftning avtal, utformassom anges om
i överensstämmelse med denna lagstiftning, allmänt accepterad
praxis eller sedvänja god affärssed.

I paragrafens första stycke föreslås allmänt hållen regel vaden om
skall in i myndigheternas avtal hur avtalen i övrigt skalltassom om

utfonnas. Denna regel skall bakgrund förslaget myndig-mot attses av
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godavtalsverksamhet iakttasinskyldiga iskallheterna attvara
skallmyndigheterna§. Förstatliga medel 15medhushållning att

de läggerbl.a.krävspåskyldighetdenna sättfullgöra attkunna avsett
klartingår påavtal dedeutformaansträngningar ettned attstora

avtalsbestämmelsernahurtvisterrisken försåtydligtoch sätt att om
medemellertid interäckermöjligt. Detså låghållsskall tolkas som

frågortill allamyndigheternakrävs attDärutöverdetta. somatt ser
uttryckliga ochi avtaletockså lösesfaktisktreglerasbehöver genom

lagregler.tillämpligade inte lösesi den månbestämmelsertydliga av
Vadhållen.allmäntmycketregelnföreslagnastycket ärförstaDen i

högastandard. Hurpåkravmycket högaställsdetinnebärdär sägs att
ochgälleravtaletpå vadberorenskilda falletdetiskalldessa vara

regeln varkeniinnebördenövrigt. Deni närmareomständigheterna
åsyftasparagrafen. Vad äri attuttömmandeeller börkan somanges

ochtydligpåalla de kravuppfyllaskallavtalmyndigheternas en
förvaltareomdömesgillavtalet,iregleringfullständig avsom en

iaktta.måsteandras medel
regeln kanföreslagnaenligt denkrävsvadexempelSom som

upphandlingavtalpåtillämpadden ett varaav ennämnas att om
kommersielladelskravspecifikationer,dels tydligapåinnefattar krav

kravspecifikationerna påhöra kravkanTillvillkor.
prestanda,funktion eller-

storlek,utseende och-
driftkostnader,ochdriftssäkerhetuppgifter om-

lagringsbeständighet,uppgifter om-
reparationsresurser,underhålls- och-

reservdelskostnader.ochreservdelshållning-

bl.a.bestämmelseringåkankommersiella villkorendeI om
för leverans,ochtid sättort,-

montageigångsättning,-
ersättningsform,-

förskott,eventuellaochbetalningsplan-
betalningsvaluta,-

tillägg,ochändringar-
provning,ochkvalitetskontroll-

tillhandahålla,skallmyndighetenpersonalochmaterial som-

Be-publikationRRV:sfrånväsentligt hämtatsi alltanförts harhärVad som
till[1986:6l2]föreskrifterRRV:sinnehållandeupphandlingstatligstämmelser för

rådallmännaRRV:s[l986:366] ochupphandlingsförordningenupphävdaden numera
kommentarerjämteföreskrifterhörandedärtillförordningen med[198606-26] till

15s.
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äganderätt och nyttjanderätt,-
royalty,-
uppgifter vad skall gälla mellan upphovsrätt,parternaom som om-

och materiell rättighet berörs,patent annan som
option,-
garanti,-
besiktning,-
säkerhet,-
vite och-
försäkring.-

Även andra stycket syftar till den goda hushållningen.att trygga
Genom myndigheterna utformaratt avtal i enlighet medstatens
avtalslagstiftningen, allmänt accepterad praxis och god affårssed ökar
förutsättningarna för syftet skall uppnås. En myndighetatt bör inte
tillämpa spekulativa eller oprövade avtalsvillkor effekter svårligenvars
kan bedömas vid avtalets ingående. Sådana villkor kan för övrigt
undergräva förtroendet för avtalsverksamhet och för denstatens
avtalsslutande myndighetens saklighet och opartiskhet. Myndigheten
bör med andra 0rd hålla sig till beprövade metoder.

20 § Varje avtal ekonomisk betydelseär skall vid behovsom av
innehålla sådana bestämmelser ränta överensstämmerom som
med vad föreskrivs i förordningenränta 1993:1138som om

hantering statliga fordringar.om av
Även i andra fall följerän 19 § andra stycket bör ettsom av

avtal ekonomiskär betydelse innehålla bestämmelsersom av
reglerar vad skall gälla, avtalets fullgörande heltsom som om

eller delvis förhindras någon omständighetav som en av-
talsslutande inte kunnat råda force majeure.överpart

Bestämmelsen i första stycket erinran föreskriftenutgör ien om
förordningen hantering statliga fordringar. Denna erinran ärom av
motiverad intresset regelverket sågöra tydligt möjligt.attav som

Force majeureklausuler vanliga inom affärsjuridiken.är Allmänna
leveransbestämrnelser Standardavtal innehåller regelmässigtnärmast
sådana klausuler. Staten bör liksom vilken helst tillpartannan som se

det i förväg regleras vadatt skall gälla beträffande avtal därsom
forceär majeursesituation uppstår.staten Sompart exempel påom en

force majeure händelse högre hand kan arbetskonflikter,nämnasav
krigshändelser, sabotage, naturkatastrof, eldsvådor, mobilisering eller
militärinkallelse omfattning.större Bland typexemplen på forceav
majeure brukar också lagstiftningnämnas och statliga ingripanden.ny
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beståndsdelarmyndigheteralla statligatill ärMed hänsyn synsättet att
direktivrättdå regeringen harochden juridiska statenpersonenav

förefaller detmyndigheternastatligade ifrågavarandegentemot
statliga ingri-skulle betraktastatlig myndighetoskäligtnärmast om en

inteomständighetdvs.force majeurepanden statensomensom
rådakunnat över.

annorlundalagstiftning förhållandenaändradBeträffande eller ärny
ochstiftaspå denna punkt. Lagartveksamhet kan rådavissäven om

regler.offentligrättsligaenligtregeringenutfärdas riksdagen resp.av
reglercivilrättsligaenligt i principingåsAvtal däremot av en

dettidigare redovisatsför Somföreträdare ärmyndighet såsom staten.
Denutfästelser på vägnar.regeringens sakprincip görai statensatt

undermyndighetertillkommerutfästelserbefogenhet göraatt som
bakgrundfrån regeringen. Motdirektivgrundas påregeringen av

statligsjälvständigt. Enmyndighet dockdirektiv handlardessa en
privatpersonmöjligheterintehar i regel än attmyndighet större en

majeure-tillämpning forceVidlagstiftning.kommandeförutse av
mellanlikhetsteckenföra för långtdet därförklausuler skulle sättaatt

frågaavtalsslutande ilagstiftare och partstatenstaten omsomsom
anförasexempel kantänkbartSomförpliktelser.ekonomiska attett

imedlångsiktigt avtalträffarlantmäteriverk ettStatens ett personen
beslutartvå årEfterkartor.land försäljningfrämmande avom

land. Detnämndaexportförbudsanktioner medriksdagen motom
förmån förtillforce majeuredettainteförefaller orimligt att anse som
skulle detprivat leverantörLantmäteriverket. Förstaten engenom

Överhuvudtaget principenbörmajeure.forcesjälvklart betraktats som
bör kunnaprivatpersonliksomstatlig myndighetatt envara en ---

myndig-lagstiftningvarje ändringmajeure vidforceåberopa somav
planeradesden närha känt tilltill eller bordeinte kände ettheten att

ingicks.avtal

avtalsfrågorHandläggningen av

verksam-dessavtalen inomförskall verka§ myndighet21 En att
behövs.innehålldetfortlöpande harhetsområde som

enligttillfortlöpande rättskallmyndighetEn statensattse
fullgörs.skyldigheterochbestående avtal att statenstryggas

och indrivningbevakningföreskrifterNärmare avom
hantering1993:1138förordningenfinns ifordringar avom

statliga fordringar.

avsnitt 5.6.redovisas iparagraftill dennaBakgrunden
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Även denna paragraf syftar till god hushållning medatt trygga en
statliga medel. Det därför väsentligtär myndigheterna verkar föratt

ingångna avtal ändras förhållandena kräveratt det och avtalattom
inte längre behövs eller blivit onyttiga eller olämpligasom som

bringas upphöra. En förutsättning för myndigheterna skallatt att
kunna detta de hållergöra redaär vilka avtal vidatt noga som
varje tidpunkt gäller. Ett verksamt hålla reda avtalensätt kanatt

föra löpande förteckning gällande avtal.att över Utredningenvara en
detta så självklart det inte behövs någon uttrycklig regelattanser

härom.
Myndigheter kan upphöra eller någon myndighet.ersättas av annan

förstaI stycket talas därför avtalen inom dess verksamhetsområ-om
de. Vad gäller avtal slutits myndighet upphörtsom som av en som
och inte någon myndighet eller myndighetenersatts närav annan
privatiserats fråga får lösas vidär varje sådan ändring. Det ären som
inte lämpligt med generell reglering för de situationerna jfr be-en
träffande sådana situationer i övrigt med §.7

En god hushållning inte bara med regler avtals ingåendetryggas om
Det lika viktigt hosär myndigheterna inskärpa de haratt attm.m. ett

för enligt ingångna avtalrätt såatt statens tryggas, attansvar staten
verkligen får det tillkommer och intestaten att staten presterarsom

eller i ofördelaktigare ordning avtalats. Tillän godmer som en
hushållning hör också vaka själv fullgör sinaöveratt att staten
förpliktelser inte för undvika skadeståndskrav. Häri-annat attom

vinns också allmänt uppfattas tillförlitligatt statengenom som en
avtalspartner, något kan det lättare för myndigheternagöra attsom
sluta fördelaktiga avtal.

Det betydelseär myndigheternastörsta följer de avtalattav upp
ingås och tillförsäkrar sig kontroll den fortsatta utveck-översom

lingen. Frågan bevakning och indrivning fordringar regleras iom av
förordningen hantering statliga fordringar. § finnsI llom av
bestämmelser myndighet får träffa de avtal ändring ochattom en om
tillägg i ingångna avtal behövs. Bristande uppmärksamhet översom
hur avtalen fungerar riskerar leda till ekonomiska förluster föratt
staten.

När avtal inte längre behövs bör vederbörande myndighetett
försöka till avtalet upphör. Hur snabbt det kan ske beror givetvisattse
på villkoren i det enskilda fallet. Myndigheten bör i fallvart snarast
inleda förhandlingar i frågan.
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behandlingavtal och vidskall vid ingående§ myndighet22 En avav
expertis inom elleranlita sådanavtalsfrågorandra utom-

tekniskjuridisk ellerfrämst ekonomisk,myndigheten art,av-
beskaffenhet.till frågansbehövs med hänsynsom

anförts ibl.a. vadbakgrundparagraf skallDenna mot somavses
delegeringochverksledningarnasavsnitt 5.6 m.m.ansvarom

vid sina under-framhålla denutredningenvillDärutöver att
myndig-förekommerutsträckningerfarit det i visssökningar attatt
aktuellainom deterforderlig kompetensavtal hasluterheter utan att

tilldelegeratsbeslutsrättenbero påavtalsområdet. Det kan att en
yrkesskicklighet,besittaoch för sig kani stor men somperson, som

ocksåkan beroavtalsfrågor. Detinågon särskild kompetensharinte
centralvisserligen intaravtal beslutatspå att enperson somav en

kunskapergoda allmännabesittermyndigheten ochställning inom som
behövs vidspecialistkompetensavtalsfrågor saknar deni sommen som

juristavtalet. En äraktuellajust detförhandlingarna somom
allmännakanske endasti blandförvaltningsrätt harpåspecialiserad

affärsjuridik.ikunskaper
vidmyndighetkrävabakgrund angelägetdennaDet att attär mot en

och vidmuntligasåvälskriftligaalla avtalingående somav --
förbehövsexpertisdenavtalsfrågor anlitarandrabehandling somav

ekonomisk,frågahand torde detförstadet avtalet. Ijust omvara
andraexpertis inomockså ämnes-teknisk expertisjuridisk eller men

inomexpertisen fimtsmånbehövas. I denvisst fallområden kan i ett
hand.förstagivetvis anlitas idenmyndigheten bör

vidprincipavtal iingåendebara vidFöreskriften gäller inte utanav
avtalsfrågor.handläggningvarje typ avav

Processbehörighet m.m.

mål ellerdomstol iinförföreträdermyndighet23 § En staten
verksamhetsområde.myndighetensinomavtalärenden rörsom

skiljeförfarandevidocksåföreträdermyndighetEn ettstaten
verksamhetsområde.myndighetensinomavtalrörsom

ellermyndighetfår uppdraMyndigheten ettannanen
talan.myndighetensföraombud att

myndigheterallatilldelasprocessbehörighetbestämmelsenGenom om
myndighetenförtillämpligverksförordningen§ är2oavsett om-

avtal,myndighetensfrågabehörighet isådaneller inte egnaom-
vidregeringenavtalingått eller demyndighetenavtaldedvs. somsom

Därmed fårmyndigheten.hänfört tillförändringarorganisatoriska
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regionala och lokalaäven myndigheter behörighet föra talan i frågaatt
de avtalen. Om viss myndighet inte bör få behörig-denom egna en

heten får undantag exempelvis i myndighetens instruktion.göras,
Det bör enligt utredningens mening kunna förutsättas att en

myndighet kan bedöma den har juridisk kompetens för attom egen
kunna för viss och myndigheten, så inte fallet,äratten process om
uppdrar myndighet eller ombud, advokat,ett t.ex. atten annan en
föra myndighetens talan. Några generella undantag från processbe-
hörigheten för vissa därföravtal inte. Någragörst.ex. typer av
undantag inte heller för någon speciell tvist. Paragrafengörs typ av

alltså den avtalsslutande myndigheten rätt vägnaratt statensger
föra talan frågan huruvida visst avtal gällerett moten som avser

enligt förslaget till lag statliga myndigheters avtal.staten om
Bestämmelsen processbehörighet rörande avtal överensstämmerom

med utformningen den nyligen införda 13 § förordningenav om
hantering statliga fordringar reglerar processbehörighetenav som
rörande myndighets fordringar.en egna

Vad här har föreslagits frågai processbehörighet bör ocksåsom om
förgälla skiljeförfaranden. En uttrycklig föreskrift härom har tagits in

i andra stycket. Att myndigheterna har ingå skiljevatal framgårrätt att
11 § första stycket.av

Det kan i och för sig ligga i sakens myndighetnatur attanses en
har behörighet företräda inför domstol eller vidatt staten ettsom

skiljeförfarande också har befogenhet uppdra myndig-att en annan
het eller ombud föra myndighetens talan. För tydlighets skullett att
bör dock detta anges.

Särskilda föreskrifter för vissa slag avtalav

Avtal statliga myndigheters lokalförsörjningom

24§ För avtal myndigheters lokalförsörjning gäller derörsom
särskilda föreskrifterna i 25--33 §§.

Bestämmelserna i lokalförsörj ningsförordningen 993 528 har flyttatsl :
till de särskilda föreskrifterna i förordningen statliga myndig-över om

heters avtal. De har därvid placerats under rubriken Avtal statligaom
myndigheters lokalförsörjning.

Vad i detta avsnitt avtal gäller enligt andra stycketl §sägssom om
i tillämpliga delar överenskommelser med statliga myndigheteräven

förvaltar fast egendomsom m.m.
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25 § En myndighet, tilldelats anslag eller redovisar inkomstersom
på statsbudgeten eller tilläggsbudget, skall tillgodose sinaen
behov lokaler, mark och anläggningar ingå deattav genom
avtal hyra och arrende behövs för verksamheten.om som
Myndigheten skall därvid hålla sig inom för deramen resurser

förfogarden över.som

Paragrafen och 3 §§ 9 § första stycket förstalmotsvarar samt
meningen lokalförsörjningsförordningen 1993:528.

26 § Varje myndighet i för25 § hur de lokalersom avses ansvarar
den disponerar används. Myndigheten företräder därvidsom

arbetsgivare frågori enligt arbetsmilj ölagstiftningen.staten som
företräderDen också lokalhyresgäst eller arrendatorstaten som

i frågor enligt jordabalken.

Paragrafen 6 § lokalförsörjningsförordningen. Bestämmel-motsvarar
egentligen uppgift för myndigheterna, bör ändocksen anger en men

in i förordningen definition lokalförsörjning. Sistatas som av
meningen innebär befogenhet ingå de avtal kan komma iatten som
fråga.

27 § När myndighet i 25 § ingår avtal sin lokalför-en som avses om
sörjning skall den iaktta vad regeringen beslutat dessom
lokalisering och vad föreskrivs i 28-30 §§.som

Paragrafen 8 § lokalförsörjningsförordningen.motsvarar

28§ En myndighet i 25 § skall samråda med Statenssom avses
lokalförsörjningsverk, innan ingår sådantden avtal sinett om
lokalförsörjning ekonomisk betydelse skallochärsom av som
gälla under längre tid år. Samråd krävs dock inteän närtre
myndigheten träffar överenskommelse lokalförsörjningen om
med statlig fastighetsförvaltande myndighet.en

Närmare föreskrifter samråd får meddelas Statensom av
lokalförsörjningsverk.

stycket första tredjeFörsta 9 § stycket andra ochmotsvarar me-
ningarna lokalförsörjningsförordningen.

Andra meningen lokalförsörjningsför-stycket 12 § andramotsvarar
ordningen.
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får sådant avtal§ myndighet i 25 § inte ingå29 En ett omsom avses
betydelse ochlokalförsörjning ekonomisksin är somavsom

år regeringengälla under längre tidskall än utan attsex
det.medgett

dock regeringensuniversitet och högskolor gällerFör att
skall gälla undermedgivande krävs endast för sådana avtal som

för de myndighetertid tio år. Detsamma gällerlängre än som
för utbildningregeringen huvudmän högreenligt beslut ärav

utbildninggäller lokaler för deras ochoch forskning såvitt
forskning.

lokalförsörjningsför-stycket9 § andrastycketFörsta motsvarar
ordningen.

lokalförsörjningsför-tredje stycketstycket 9 §Andra motsvarar
ordningen.

avtalfår ingåmyndighet i 25 §30§ En ett om ensom avses
anslagsmedel,tilldelningkräver ökadlokalförändring, avsom

regeringenendastavgifter eller motsvarande,höjning omav
medger det.

lokalförsörjningsförordningen.§Paragrafen 10motsvarar

utsträckning detskall, i denmyndighet i 25 §31 § Varje avsessom
frågormyndigheter isamverka med andramöjligt,är om

såvälkostnader förminskalokalförsörjning i syfte statensatt
lokaler.verksamhet som

§ ingår avtal sinmyndighet i 25Innan omavsessomen
lokalförsörjnings-lokalförsörjning skall den underrätta Statens

anläggningar.lokaler, mark ochsitt behovverk avom
skildaverka förlokalförsörjningsverk skallStatens att

lösasmyndigheters lokalbehov kan gemensamt.

lokalförsörjningsförordningen.§stycket 5Första motsvarar
lokalförsörj-tillförsäkra Statensförstycket har tillkommitAndra att

anlägg-mark ochbehovmyndigheternasningsverk kännedom avom
förverkaförutsättningarverket bättreningar. Därigenom att attges

på förlokalförsörjning lösesmyndigheternasde statliga ett staten som
förut-såledesAndra stycketekonomiskt bra utgörhelhet sätt. en

bestämmelserstycket. Nämndabestämmelserna i tredjesättning för
lokalförsörjningenför denmyndigheternasinnebär inte att egnaansvar

minska totalai syftederas samverkanbegränsas statensattutan att
samverkan i 15 §.jfr bestämmelsernakostnader underlättas om
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Lokalförsörjningsverket skall därvid hjälpa de enskilda myndigheterna
utnyttja de stordriftsfördelar förknippade med de ingårär attatt som

statsförvaltningeni helhet.som

32 § Varje myndighet i skall och fortlöpan-25 § upprättasom avses
hållade plan myndighetens behov lokaleröver av m.m.en

aktuell lokalförsörjningsplan. Planen skall innehålla en
förteckning ingångna hyres- och arrendeavtal med uppgiftöver

upplåten giltighetstid och kostnader för avtalen.om area,
lokalförsörjningsverk får meddela verkställighetsföre-Statens

skrifter lokalförsörjningsplanen.om

lokalförsörjningsförordningen.stycket § Stats-7Första motsvarar
har vid samråd med utredningen anfört kravet påkontoret att

lokalförsörjningsplan onödigt, eftersom föreskriften nyligenär men
införts lokalförsörjningsförordningen i samband medhar i att

till de enskilda myndig-1okalförsörjningsansvaret decentraliserades
redan föreslåhar utredningen inte funnit anledningheterna att nu en

föreskriften.ändring av
§ första meningen lokalförsörjningsför-Andra stycket 12motsvarar

paragraf har dock utformatsordningen. Andra stycket i denna mer
verkställighetsföreskrifterna får inte bara förandetgenerellt så att avse

Verkställighetsföreskrifterna kan exempel-lokalförsörj ningsplaner.av
bestämmelser Lokalförsörjningsverkets begäravis innehålla rätt attom

lokalförsörjningsplanema från myndigheterna.de upprättade Dennain
Fiframgår för närvarande verkets regleringsbrev 199495 VIIrätt av

16.s.

33§ myndighet i 25 § och enligt beslutEn som avsom avses
skall fördela medel från anslag tillregeringen ett en annan

och befogenheter enligtstatlig myndighet får överlåta ansvar
mottagande myndigheten.25-32 §§ till den

lokalförsörjningsförordningen.Paragrafen 2 §motsvarar
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Upphandling

föreskrifterInledande

34§ fråga avseende upphandling de särskildaI avtal gällerom
föreskrifter finns i eller i 35-46 §§.som avses

träffar gällade avtal myndigheter i allmänhet tordeMerparten av som
upphandling och tjänster. Upphandlingen regleras inumeraav varor

stycket1992:1528 offentlig upphandling. 3 § förstalagen Avom
finns offentlig upphandlingföljer de föreskrifter i lagen taratt som om

föreskrifterna i denna förordning. Utöver de allmänna be-över
här särskilda föreskrifter i frågastämmelserna i denna förordning ges

ofta aktualiseras.sådana upphandlingsavtal somom

koncession och§ upphandling, byggentreprenad,35 Termerna
1992:1528ramavtal har den innebörd i lagen omsom anges

offentlig upphandling.
förordning upphandling skallVad i denna ävensägs omsom

gälla enligt ramavtal.ettavrop

till definitioner i 1 kap. 5 §första stycket hänvisas deI som anges
lagen offentlig upphandling.om

berörs frågantill lagen offentlig upphandlingI motiven omom
det62 efteroch därvid bl.a. 199293:88ramavtal prop.sägs atts.

kändupphandlingsförfarandet existensen ramavtalavslutande är ettav
så önskatoch de leverantörerpå grund annonseringsreglerna somav

upphandlande enheti anbudsgivningen.har kunnat delta Den som
ankaffningdärefter står inför anskaffning bör kunna dennagöraen

för del upphandling iavtalet göramot utan att egen engenom avrop
bemärkelse.lagens

denna förordning bör vadVid tillämpning sägssom omav
ramavtal.upphandling gälla enligtäven ettett avrop

Finansiering

anläggningstillgångar förköp36 § fråga finansieringI av avom
kapitalförsörjningsför-förvaltningsändamål finns bestämmelser i

1992:406.ordningen
myndighetsförsta stycket skallandra fall iI än som avses en

intepenningmedel,upphandling finansieras enbart med om
regeringen bestämmer annat.
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Första stycket hänvisar till 4 § kapitalförsörjningsförordningen.
Andra stycket inga till sin ekonomiska innebördgarantera attavses

oklara kombinerade betalningsformer anlitas, sponsoring.t.ex.
Regeringen kan dock dispens från denna bestämmelse. Andrage
stycket självfallet inte hinderutgör myndighet vid köpmot att en av
egendom samtidigt säljer egendom till såldaDenmotparten. egen-
domen dåbör åsatt värde i jfr 49 §.ettvara pengar

Vissa upphandlingtyper av

37 § En myndighet får ingå upphandlingsavtal hyra,ett som avser
leasing eller hyrköp utrustning endast avtalet innebärav om en
lägre kostnad för utrustningens hela ekonomis-överstaten, sett
ka livslängd, anskaffatsutrustningen köp.än om genom

Ett avtal hyra, leasing eller hyrköp utrustning får gällaom av
för den tid den avtalsslutande myndigheten behöver utrust-som
ningen, dock högst för år i sänder. Regeringen kan medgesex

sådant avtal får gälla längre tid.att ett

stycketFörsta första5 § stycket kapitalförsörjningsför-motsvarar
ordningen 1992:406.

I andra stycket utformas det villkor skall uppfyllt för attsom vara
myndighet skall ha ingå långsiktigt formelltavtal pårätt att ett etten

i 12 § andra stycket. I sak torde innebördensätt än dock bliannat
densamma.

Enligt vad anförts i avsnitt 5.5 föreslås i denna paragraf intesom
något förbud betalning leasingavgifter i främmande valuta.mot av

38 § Ett avtal, innefattar både försäljning áterhyraoch ellersom
återköp eller liknande former avtal får ingås endastav varor av

regeringen medger det.om

Paragrafen 5 § andra stycket första meningen kapitalförsörj-motsvarar
ningsförordningen. föreskriftDenna för övrigt välstämmer överens
med 9 § andra stycket förordningen 1971:727 försäljningom av

tillhörig fast egendomstaten m.m.

39§ En myndighet får ingå avtal koncession endastett om om
regeringen medger det.

Bestämmelsen inga till sin ekonomiska innebördgarantera attavses
oklara kombinerade betalningsformer anlitas.
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Betalningsvillkor

skalleller tjänsterupphandling§ avtal40 I attett angesav varorom
tjänsternaellerförst sedan levereratsbetalning sker varorna

fullgjorts.
åta sigerforderlig säkerhetmyndighet får dockEn mot

förskottsbetalning om
förskottsbetalningochaffärsmässigt motiveratdet är om

ellereller praxissedvänjatillämpligförekomma enligtbrukar
upphandling.för vissmedgett detregeringen2. en

fleralevereras vidskallupphandlingsavtalAvser attett varor
tids-längreutföras underskalleller tjänstertillfällen att en

delbetalningar.föreskrifterinnehållafår avtaletperiod, om
tillämpliga delar vidistyckena gällertredjeFörsta upp--

byggentreprenader.handling av

principensjälvklaraför sigi ochdenförsta stycket attI anges
eller beställdlevereratssedan beställdske förstskallbetalning vara

från dennaundantagvissastyckenföljandefullgjorts. Itjänst anges
delbetalningar.ellerförskotti formregel utav

medinte skall generösareinnebärAndra stycket att staten vara
medgedockRegeringen fårupphandlare.förskottsbetalning andraän

undantag.
0.d. Detdelleveranserdelbetalningar vidstycket tillåterTredje

och praxissedvänjaavvikelse frånnågon gängseinnebäratorde inte
marknaden.på

godkännandeparagraf förutsätteri dennaFöreskrifterna ett av
stycket RF.§ förstajfr 9 kap. 2riksdagen

upphandlingsfrågorHantering av

så långtskall,myndighetupphandling gör41§ Varje som en
påskall grundaslångsiktig plan. Denske enligtmöjligt, enen

långochkortmyndighetens behovprövning avnoggrann
skallinformationsteknologiochdatorerdet gällersikt. När

kanmyndighetersstatligasärskilt beaktasdärvid systematt
samverka.behöva

35 §.hänvisningarna ijfrupphandlingallaParagrafen typer avavser
förutsättermedelmedhushållninggod noggrantEn statens en
myndigheterna. Det ärupphandling hosövervägdplanerad och

infonnationsteknologi,datorer ochsärskilt i frågadessutom, om
behövakanolika myndighetersbeaktaangeläget systematt sam-att
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inomenhetergrad olikahögrenaturligtvis igällerverka. änDet
myndighet.samma

detplanmässigt så långtskall skeupphandlingenvidareDet sägs att
iupphandlingarför deventillämnasDärmedmöjligt.är som enen

anledningikan behövaverksamhet göraspraktiskamyndighets av
oförutsedda behov.kanskeuppkomna,hastigt

kravspeci-allmänhet krävsdet iParagrafen innebär att noggrannen
ñkation.

myndighetermellanSamverkan

§i 15ekonomiskafullgöra detsyfte42 § I angesatt somansvar
upphandling.samordna sineftermyndigheternaskall sträva att

och tjänsterbeträffande sådanasärskiltgällerDetta somvaror
omfattning.upphandlar isammanlagt storstaten

inköpssamordningen.den statligagrundläggande förBestämmelsen är
iövervägandensin allmännaredovisatutredningenharavsnitt 6I

inköpssamordning.statligfråga om

myndigheternatjänsterochsådanafråga43 § I somvarorom
förtill grundskallomfattningiupphandlarsammanlagt stor

denramavtal skallsådantramavtal. Ettfinnassamordningen ge
myndigheterstatliga rättoch andramyndighetenavtalsslutande

för allafår gällaramavtalperiod. Ettvissundertill enavrop
myndigheter.för vissaeller baramyndigheter

iledingåsramavtalendastbehandlas ettparagrafenI somsom
ramavtalsådanasåledes inteochinköpssamordningen som en

bruk.föringår baramyndighet eget
den allmännaredovisats iövrigthar ibestämmelsenförSkälen

6.6.avsnittmotiveringen,

myndigheterderäkningingås förRamavtal44 § statens somav
harmyndigheterfårövrigtIbestämmer. storregeringen som

myndighetmed densamrådefterupphandling,erfarenhet av
avseenderamavtalingååtaga sigbestämmer,regeringen attsom

upphandla.brukarsjälvmyndighetenoch tjänster somvaror
övrigalämnaramavtal skallingåttmyndighetEn ettsom

råd avtaletoch deinformationberörs denmyndigheter omsom
behövs.som
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Första stycket syftar på de s.k. funktionsansvariga myndigheterna. En
funktionsansvarig myndighet myndighetär med upphandlingstoren
inom visst område och ansvarig förett är samordningen inomsom
detta område. funktionsansvarigaDen myndigheten för ellerettsvarar
flera ramavtal inom sitt område, den har också andra uppgifter.men
Bl.a. ska den till inköpssamordningen inom området utvecklasattse
i takt med utbudet marknaden efterfråganoch hos myndigheterna.
Funktionsansvaret grundas enligt första stycket antingen ett
regeringsbeslut eller åtagande frän den aktuella myndigheten.ett
Innan myndighet sådant åtagande skallgör den samråda medetten
den myndighet regeringen bestämmer. Det samråd isom som avses
första stycket andra meningen skall ske med den myndighet som
regeringen i anledning framställning från RRV kommer attav en ge
uppdraget samordna myndigheters verksamhet med ramavtal.att

För inköpssamordningen och verksamheten med ramavtal skallatt
fungera effektivt det nödvändigt informationär avtalen sprids.att om
Denna information kan kan först främstoch lämnas till och vid-
arebefordras den samordnande myndigheten. Det ocksåärav
angeläget myndigheterna samverkar och bistår varandra med råd.att

I övrigt har skälen för paragrafen redovisats i den allmänna
motiveringen, avsnitt 6.6.

45 § Myndigheternas verksamhet med ramavtal samordnas denav
myndighet regeringen bestämmer.som

För närvarande råder författningsstöd det faktiska förhållandetutan att
RRV samordnar myndigheternas verksamhet med ramavtal förse
övrigt kommentaren till 44 §.

I övrigt hänvisas till den allmänna motiveringen, avsnitt 6.6.

46 § detNär gäller upphandling ekonomisk betydelse skall statligaav
myndigheter verka för enhetliga allmänna leveransvillkoratt
tillämpas alla myndigheter vid slag upphandling.av samma av

detta syfteI skall varje myndighet utarbetat allmännasom
leveransbestämmelser anmäla detta till den myndighet som rege-
ringen bestärmner. Denna myndighet skall begäran lämna
övriga myndigheter uppgifter vilka allmänna leverans-om
bestämmelser finns.som

fleraHar myndigheter för upphandlingtypsamma av
utarbetat allmänna leveransbestämmelser och har de skilda
innehåll på någon eller några väsentliga punkter, skall dessa
myndigheter samråda i syfte uppnå enhetliga allmännaatt
leveransbestämmelser.
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harupphandlingNämnden för offentlignärvarande detFör är som
Enligt 1 §leveransbestärnrnelserna.för de nationella allmännaansvaret

offentligNämnden förmed instruktion för1993:98förordningen
följa tillämpningentill uppgift bl.a.upphandling har närrmden att av

för enhetligoch verkaleveransbestämmelsernanationellade en
för effektivverkaNänmden skalltillämpning dessa. även enav

upphandling.offentlig
frågasamråd istycket bör framhållasanslutning till andraI att om

förmed Nämndenalltid bör skeleveransbestämmelserallmänna
upphandling.offentlig

Överlåtelse

föreskrifter ifinnsfasta egendomöverlåtelse47 § Om statensav
tillhörig fastförsäljning1971:727förordningen statenavom

egendom m.m.
eller tjänsteröverlåtelseavseendefråga avtalI varoravom

191 ochavgiftsförordningen 1992:föreskrifter isärskildafinns
1992:192.tjänsteexportförordningen

föreskrifterna iövrigt de särskildaöverlåtelse gäller iOm
§§.48--50

föreskriftersärskildaerinran deinnehållerstycketFörsta omomen
för-förordningenfinns ifastigheterstatligaavyttring omsomav

egendomtillhörig fastsäljning staten m.m.av
föreskriftersärskildaerinran deinnehållerAndra stycket omomen

finns deden förordningenavgiftsförordningen. Ifinns iavgifter som
avgiftsfinansierad verksamhet.förregelverk gällerriktlinjer och som

föreskriftersärskildahänvisning till deinnehåller vidareParagrafen en
för-Dentjänsteexportförordningen.finns itjänsteexport somom

regeringenmyndigheter underför statligagällerordningen atträtten
iavgiftsförordningen ellerimed stöd antingenbedriva tjänsteexport

meddelade beslut.särskiltregeringenav
myndighet,fåravgiftsförordningenstycketförstaEnligt 4 § omen

instruktion elleruppgift enligt lag,myndighetensförenligt meddet är
tidskrifter och andratillhandahålla bl.a.avgiftförordning, motannan

ochoffentlig inköps-utrustning,lokaler,rådgivning,publikationer,
resurssamordning och tjänsteexport.
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48 § En myndighet för räkning förvaltar aktier ellerstatenssom
andelar i företag eller liknande statliga fårägarinsatserett
överlåta dessa helt eller delvis endast regeringen medgerom
det.

Om regeringen myndighet i uppdrag förvalta aktier ellergett atten
andelar i företag bör regeringens medgivande krävas vidett en
överlåtelse. börDetsamma gälla andra slag statliga ägarinsat-även av
ser.

När regeringen frågan medgivande skall kan denprövar ettom ges,
bunden skilda riksdagsbeslut. Ett sådant riksdagsbeslut kanvara av
beslutet hur det anslag disponerats vid förvärvetvara om som av

egendomen får användas. så kan falletAtt följer 9 kap. §2vara av
första stycket Enligt denna föreskriftRF. får nämligen medelstatens
inte användas på riksdagen har bestämt. föreskriftDennasätt änannat
har enligt motiven till regeringsformen prop. 1973:90 346 indirekts.

betydelse för regeringens bestämmanderätt i fråga åtskilligstor om
statlig egendom. En riksdagsbeslut bindakantypannan annan av som

regeringens handlande kan sådana grunder för förvaltningenvara av
egendom och förfogandet den i 9 kap. 9 §överstatens om som avses

ÄvenRF. föreskrifter i lagar kan intresse.vara av

49 § myndighet fårEn sälja statlig egendom denänannan som avses
i och47 48 §§ den inte längre behöver egendomen för sinom
verksamhet.

Kan det sådan egendom saknar marknadsvärde fårantas att
myndigheten bort egendomen.ge

Paragrafen de tidigare bestämmelser i förordningenmotsvarar
1989: 1060 myndigheters försäljning Överskottsmateriel vilkaom av

upphävts. Vad i den förordningen föreskrevsnumera som om
affärsmässighet behöver inte in här eftersom följerdetta 15tas av

det gäller ÖverskottsmaterielNär torde kunna riks-attman anse
dagens anslagsbeslut inte något hinder Överlåtelse.utgör mot

50 § Annan egendom den i 47-49 får överlåtasän som avses
endast regeringen medger det.om

Egendom anskaffats för användas i myndighets verksamhetattsom en
och inte Överskottsmateriel får överlåtas endast regering-medärsom

medgivande.ens
Här skall också erinras regeringen kan bunden skildaattom vara av

riksdagsbeslut enligt vad anförts i kommentaren till 48som
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Ägarinsatser bolagsbildningvid m.m.

regeringensavtal,någoninte ifårmyndighet utan51 § En typ av
tillegendomstatliganvändasigförbindamedgivande, att

föreningar,utländska bolag,ellersvenskabildande av
rättssubjekt,liknandeandraellerstiftelser

ellersvenskaiandelarelleraktierförvärvandra av
rättssubjekt,liknandeellerföreningarbolag,utländska

avkastningvilkasfinansiella instrumentandraförvärv av
ellerutdelningellervinstföretagetsutgivandetill detknutenär
denliknarvärdeutvecklingensåutformadeövrigti är attsom

för aktier,gällersom
i sådanakapitalinsatserellerägarinsatserslagandra4. av

underrättssubjekt som avses
företag.liknandeelleri joint-ventureinsatser

har0.d.stiftelseraktiebolag,bildandetvidägarinsatserFrågan avom
5.8.ochavsnitten 5.3motiveringen,allmännai denbehandlats

dennaGenomrättsläget.oklarhetråder vissnärvarandeFör om
behövsmedgivande närregeringensemellertid fastparagraf slås enatt

angivnadetill någotegendomstatliganvändavillmyndighet av
ändamålen.

skildabundenkanregeringenerinrasocksåskallHär att avvaraom
48tilli kommentarenanförtsvadenligtriksdagsbeslut som

upplåningAvtal om

baraväxelförbindelseingålån ellermyndighet får om52 § En ta upp
beslutsärskiltellerförordninglag,följer ettdet avenav en

förbindelserandrafrågagäller iDetsammaregeringen. avom
innebörd.liknande

fårbemyndigandeintemyndighet taParagrafen klargör utan uppatt en
växelförbindelse.ingålån eller

års budgetpro-1993behandlingensamband medhar iRiksdagen av
generellinförsRiksgäldskontoretilånbeslutatposition ensomatt

investeringarsamtligaförvaltningsmyndigheternasfinansierametod att
budgetåretfr.o.m.förvaltningsändamålföranläggningstillgångari

l992l93zFiUl02.4, bet.avsnittbil. 1199293:10O199394 prop. s.
rskr.199293:FiU20bet.ochpunkt 18 samt85och 6968 samt s.

189.199293:
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Riksdagens beslut har inte redovisats i lagbestärnmelser. Däremot
har regeringen med stöd riksdagens beslut meddelat bestämmelserav
i detta i kapitalförsörjningsförordningenämne 1992:406. Dessa
gäller för statliga myndigheter under regeringen, med undantag för
affärsverken.

Riksdagen har samtidigt godtagit myndigheter får disponeraatt
krediter i Riksgäldskontoret för täcka sitt behov likvida medelatt av

l99293:100,prop. bil. 1 avsnitt 2.3, bet. 199293:FiUl0 85s.
punkt 28 och bet. 199293:FiU2O rskr. 199293: 189. Regering-samt

har sedermera med stöd riksdagens beslut meddelat bestämmel-en av
härom i kapitalförsörjningsförordningen och i regleringsbrev.ser

Regeringen har inte meddelat något generellt bemyndigande för
myndigheterna lån å Vad finns reglervägnar.att ta ärstatensupp som

lån i Riksgäldskontoret för de ändamål riksdagen bestämt.om som
Vidare finns föreskrifter den upplâning enligt vadom som som-
anförs i det följande skall verkställas Riksgäldskontoret.av-

Utöver de föreskrifter vissa uppláningsformer i de statligaom
myndigheternas verksamhet redovisats i det föregående finnssom
särskilda föreskrifter regeringen den upplâning till statenav om som
sker enligt lagen upplâning och hur sådana lån skallstatensom om
förvaltas. Uppgiften lån för och förvalta dessa haratt ta staten attupp
anförtrotts Riksgäldskontoret. Föreskrift härom finns i § förstal
stycket 1 instruktionen för Riksgäldskontoret. Målet för verksamheten

där inom för de krav penningpolitikenatt,anges vara ramen som
ställer, minimera kostnaderna för nyupplåningen. Riksgäldskontoret
åläggs därvid samråda med Riksbanken i frågor den allmännaatt om
inriktningen verksamheten. Samrådsskyldigheten gäller företrädes-av
vis frågor penningpolitisk betydelse.störreav

Vissa affärsverk har eller har haft möjlighet själva lånatt ta upp
både inom landet och på utländska marknader. Enligt riksdagens

beslut avseende riktlinjer för affärsverkens lånefinansiering ochsenaste
finansiering i utländsk valuta prop. 199091:29, bet. 199091:FiU4,
rskr. 19909l:38 affärsverkenskall inte längre bundna till attvara
utnyttja Riksgäldskontoret för finansiering investeringar. När ettav
affärsverk eller dess koncernbolag lån skall emellertidett tarav upp
Riksgäldskontoret alltid möjlighet lämna bud upplåningen.attges
Affärsverkens upplâning skall ske på marknadsmässiga villkor. I
fortsättningen skall statsmakterna affärsverkens lånefinansieringstyra
med hjälp En sådan skall finnas för affärsverksettav ramar. ram
totala upplâning och borgensåtaganden. Alternativt skall kunnaman

affärsverks lånefinansiering krav på lägstapröva att styra ett genom
soliditet. affärsverkFör varje skall också finnas regleraren ram som
omfattningen lån och borgensåtaganden från affärsverket till deav
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Affärsverkens valutaupplåning skallbolag ingår i koncernen.som
fastställs för varje affärsverkskoncernregleras inom somramar som

skall enligt riksdagens besluthar behov sådan upplåning. Slutligenav
och placeringriktlinjerna för affärsverkens lånefinansiering av

regeringenöverskottslikviditet förverkligas riksdagen ochattgenom
Bland deför varje affärsverkskoncern för sig.beslutar reglerom

fråga Statensbeslutet genomförts inuvarande affärsverken har om
Även Postverket,för förutvarande affärsverkenjärnvägar deSJ.

bestämmelser.Vattenfall gällde motsvarandeTeleverket och
uppläning kan riksdagen1988:1387Enligt 1 § lagen statensom

lån tillför budgetår i sänder bemyndiga regeringen statenatt taett upp
ändamål, nämligenför följande

utgifterstatsbudgeten och andralöpande underskott ifinansieraatt
riksdagens beslut,grundar sigsom

garantiersådana krediter och fullgöra sådanatillhandahålla2. att som
riksdagen beslutat om,

köpaoch i samråd med Riksbankenlösa inamortera,att upp
statslån samt

ochRiksbankens behov valutareserv4. tillgodose statspapperatt av av
marknadsoperationer.för

får de lånRiksgäldskontoretRegeringen kan besluta taatt som nuupp
anförda, givit Riksgälds-framgår detRegeringen har,nämnts. som av

sköta upplâningen.kontoret uppdrag att
143departementschefen 198687:föreslog prop.till lagenI motiven

regeringenskall beslutariksdagen årligen57 t ettattatt ges.
och dettalånebemyndigandeopreciseratbeloppsmässigt att av

bemyndi-med ståendeRiksgäldskontoretöverförs tillregeringen ett
för Riksgäldskonto-instruktionförordning medintas igande ensom

ret.

garantiåtagandeborgensåtagande,utlåning,Avtal m.m.om

ochgarantiåtagandenborgensåtaganden,utlåning,53 § avtalFör om
föreskrifter finnssärskildagäller deförbindelserliknande som

i 54-57 §§.i eller avses

föreskrifterna isärskildahänvisning till deinnehållerParagrafen en
detta avsnitt.

hanteringförövergripandehar detRiksgäldskontoret ansvaret av
huvuddelenförvaltarutfärdar ochinomgarantier staten samt av

statlig kredit-förskall därvid verkaRiksgäldskontoretgarantierna. att

327



Föifattningskommentar sou 1994:136

garantigivning bedrivs på systematiskt och effektivt Riks-sätt.ett
gäldskontoret skall fungera samordnare och rådgivare till andrasom
myndigheter handhar kreditgarantier besluta föreskriftersamtsom om
och allmänna råd för garantiverksamheten. Riksgäldskontoret skall
fortlöpande följa de kostnader kreditgarantierna medför förupp som

samordna följaoch statliga lån till näringslivet prop.staten samt upp
199394:100 bil. 1 91.s.

20 förordningenEnligt § 1988:764 statligt stöd till näringslivetom
skall de myndigheter bevakar i fråga garantierrättstatenssom om
lämna uppgifter dessa i redovisningssystem förcentralt vilketettom
Riksrevisionsverket huvudman. På motsvarande skall deär sätt
kreditinrättningar har beviljat lån garanti lämna uppgiftermotsom om
utbetalning lånebelopp och utestående låneskuld. Närmareav
föreskrifter denna redovisning meddelas Riksrevisionsverket.om av

Enligt § första stycket 3 instruktionen för Riksgäldskontoret skall1
kontoret utfärda sådana garantier riksdagen beslutat i de fallsom om

regeringen bestämmer och inte följer författning.annatsom av annan
Riksgäldskontoret får dock överlämna sådana ärenden till regeringen.
Målet för Riksgäldskontorets verksamhet enligt denna punkt anges

längre tidsperiod, kostnaderna för verksamhetenöveratt, settvara en
skall täckas dess intäkter.av

54 § andra fall i får statlig myndighetI 55-57 §§än som avses en
låna statliga medel, ingå borgen, ställa egendomut statens som
säkerhet, garantiåtaganden eller liknande utfästelser endastgöra

det följer lag, förordning eller särskilt beslutettom av en en av
regeringen.

Bestämmelsen klargör myndighet i övrigt inte bemyndigan-att utanen
får träffa garantiåtagandede avtal utlåning, borgensåtagande, o.d.om

skall också erinras regeringen kan bunden skildaHär attom vara av
riksdagsbeslut enligt vad anförts i kommentaren till 48som

§ myndighet får i överlåtelse egendom eller55 En avtalett om av
tjänster medge sådan köpeskillingskredit kan medgesen som

ieftersätts och enligt Sverigerättutan att statens som en
allmänt godtagen praxis, handelsbruk eller sedvänja lämnas i
avtal yrkesmässiga överlåtelser sådan egendom ellerom av
sådana tjänster. köpeskillingskredit skall affärsmässigtEn vara
motiverad.

paragrafen hänvisas till de köpeskillingskrediter sedvänjaI som av
vid yrkesmässiga överlåtelser.förekommer
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förordningenSom jämförelse kan det i 30 och 36 §§nämnas att
1971:727 försäljning tillhörig fast egendom finnsstatenom av m.m.
bestämmelser köpeskillingskrediter innebär bl.a. att enom som
säljande myndighet får besluta betalning köpeskillingen ochom av

ersättning efter vad lämpligt i varje särskilt fall,är utan attannan som
säkerhet.eftersätta och skäliga anspråk pårättstatens
behov skall tillAv 16 § framgår myndigheter vid attatt se

för åtaganden.ställer betryggande säkerhet sinamotparten
paragraf förutsätter godkännandeFöreskrifterna i denna ett av

riksdagen jfr 9 kap. 2 § första stycket RF.

eller tjänster får56§ avtal överlåtelse egendomI ett av enom
garantiåtagande,myndighet sådantgöra överensstämmerett som

yrkesmässigmed vad enligt svensk lag gäller över-omsom
tjänster eller enligtlåtelse sådan egendom eller sådana somav

handelsbruk ellerSverige allmänt godtagen praxis,ien
överlåter sådanden yrkesmässigtsedvänja lämnas av som

skallgarantiåtagandeeller sådana tjänster. Ettegendom vara
affärsmässigt motiverat.

verksamhet vedertagnatillåter vissa i yrkesmässigBestämmelsen
tjänster.överlåtelse egendom ellergarantiåtaganden i avtal om av

avtal bygg-och 56 gäller57 § Föreskrifterna i 55 även om
entreprenader.

garantiåtaganden börköpeskillingskrediter ochVad sägs omsom
också gälla byggentreprenader.

och högskolorsådan forskning vid universitetAvtal somom
medelfinansieras med externa

eller högskolavilka universitet58 sådana avtal, i§ För ett somen
lokaler eller andraställer personal,företrädare för staten

forskningsuppgifter anställdförfogande förtill som enresurser
utföra för någothögskolan åtagit siguniversitetet ellervid att

särskildauppdragsforskning, finnsrättssubjekt än statenannat
föreskrifter i 59-61 §§.

förordninghemma i dennabestämmelser skall höradessaFör att
föreskrivsför vaduppdragsforskningen ligga inommåste ramen som

så fallet kanverksamhet. Attoch högskolornas äruniversitetensom
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knappast läsas högskolelagen visserligen1992:1434. Där talasut av
i kap. 2 § forskning uppgift. Av bestämmelsen i 1 kap.1 ärattom en
6 § forskningsproblem får fritt väljas torde emellertid följa attatt
universitetet eller högskolan inte kan ålägga forskaren viss forsknings-

härmed högskolanuppgift. I konsekvens kan inte universitetet eller
endast forskaren åta sig forskningsuppgift förutan externenen

finansiär. anförda emellertid inte tillräckligt för uppdrags-Det är att
forskningen myndighetsuppgift förskall inomutgöra en ramen

uppdragsforskningen till uppgift förverksamheten. Vad görsom en
universitetet eller högskolan det i regleringsbrevet Statsliggarenär att

skall199394 183 står universiteten eller högskolornaVIII U atts.
öka omfattningen den finansierade verksamheten.externtav

uppdragsforskning inte innefattar någonDet bör tilläggas att
skaffar själv någonupphandling. Universitetet eller högskolan inte sig

tillandratjänst ställer personal, lokaler och vissautan resurser
forskningsuppgift och för sinaförfogande för viss betalttaren

forsk-prestationer utomstående finansiär, också beställtsomav en
Tvåningen. offentlig upphandling oklar på denna punkt.Lagen ärom

saker dock klara, nämligen för det första uppdragsforskning inteär att
Ahänföras till den tjänster i bilagan avdelningkan typ av som avses

andraför andra kap. i lagen inte tillämpligt enligt §och det 5 läratt
tjänster iTroligen faller den inte heller in under Andrastycket

avdelning bilagan.B av
uppdragsforskning enligt det anförda inte kankan anmärkasDet att

försjälv vill betalade fall då universitetet eller högskolanavse
verksamhet. då inte frågaforskning berör dess Det är enomsom

offentligfinansiär. sådana fall skulle dessutom lagenIextern om
upphandling bli tillämplig enligt nämnda lagmm.nyss

utförasUppdragsforskning brukar regelmässigt ärsomav personer
eller högskola. kananställda forskare vid universitet Detett ensom

anställdadock också förekomma andra slagävenatt engageras.av
uppdragsforskning ingår någondefinitionen begreppetI attav

forskningsuppgift. skallanställd åtagit fullgöra Dettaatt motsesen
universitethögskolor självabakgrund i fall forskare vidatt vartav

alltså inte i sin tjänstväljer forskningsuppgifter. Forskaren kansina
forskningsuppgift. konsekvens härav bliråläggas utföra viss Enatt en

kan på sig någotockså universitetethögskolan inte själv taatt ansvar
för forskningsuppgift utförs.att en

kan såväl svensk utländsk.Finansiären vara som
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59 § Ett avtal uppdragsforskning får endast sådana forsk-om avse
ningsuppgifter vilkas utförande främjar eller förenligt medär
den forskning och utbildning skall bedrivas vid universite-som

eller högskolan.tet

Genom paragrafen slås fast uppdragsforskning skall förenligatt vara
med den forskning och utbildning faktiskt bedrivs vid universite-som

eller högskolan. Uppdragsforskningen får således intetet avse
uppgifter främmande i förhållande till den ordinarie forsk-ärsom
ningen och utbildningen vid universitetet eller högskolan eller kansom

försvåra denna verksamhet.antas

60 § Ett avtal uppdragsforskning skall ingås mellan uppdrags-om
givaren, uppdragstagaren och företrädd universitetetstaten av
eller högskolan.
I fråga avtalets innehåll och utfomming skall, vadutöverom

följer de allmänna föreskrifterna i denna förordning, gällasom av
vad föreskrivs i tredje fjärdeoch styckena.som

I avtalet skall uttryckligen inte har någotatt statenanges ansvar
för uppdragstagaren fullgör sitt uppdrag.att

Staten skall i avtalet tillförsäkras till förersättning allarätt
personalkostnader, för alla kostnader utnyttjandesom avser av
lokaler och andra för alla andra kostnadersamtresurser som
föranleds uppdraget, däri inbegripen den del i universitetetsav
eller högskolans centrala administrationskostnader som anses
belöpa på uppdraget. Staten skall tillförsäkras tilläven rätt
ersättning för de skador kan uppkomma i samband medsom
uppdraget.

Första stycket slår fast avtalet trepartsavtal. Ett avtaläratt ett om
uppdragsforskning skall således ingås alla berörda dvs.parterav
dels uppdragsgivaren skall finansiera uppdraget, dels uppdragsta-som

dvs. den anställde åtagit sig utföra uppdraget, delsattgaren, som
företräds universitetethögskolan. Anledningen tillstaten attsom av

den anställde skall anförtshan, under 58 iärpart attvara som
allmänhet inte kan åläggas fullgörai sin tjänst uppgiften. Avtalatt som
innefattar skyldighet utföra uppgiften kan alltså ingås baraatten av
den anställde; universitetethögskolan kan därför inte åtaga sig en
sådan skyldighet. Vad denna myndighet förutsätts tillåtagöra är att att
uppdraget får utföras med användande den ställer tillav resurser som
förfogande ersättning.mot

Eftersom det i tredje och fjärde instyckena tämligen detaljeradetas
föreskrifter vad skall stå i uppdragsforskningavtalettom som om
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förtydligande syfte vad därfinns det anledning i sägsattatt ange
föreskrifterna. Detta harvad följer de allmännagäller utöver som av

stycket.skett i andra
universitetet ellerbakgrundTredje stycket skall attmotses av

forskningsuppgift. Statenålägga forskare visshögskolan inte kan en en
fullgörför forskareninte ha någotskall följaktligen attansvar

klart uttryck i avtalet.bör komma tilluppdraget. Detta
full kost-uttryck för principenstycket innebärFjärde ett om

Bestämmelserverksamhet.för finansieradnadstäckning externt om
finansieradförordningenfanns tidigare idenna princip externtom

verksam-Utbildningsdepartementetsvid högskolorna inomverksamhet
UHÄ-FS denna principgäller1982:113. Numera ävenhetsområde

i avgifts-Bestämmelsernaavgiftsförordningen 1992:191.enligt §5
i avsnitt 2.5.10.förordningen har redovisats

detanförde regeringen198990:90 ärforskningspropositionenI att
forskarutbildning dengrundforskning ochlivsvillkor för att externtett

de kostnaderhögskolan faktiskt bärinomfinansierade verksamheten
198990:UbU25 90.bet.den föranleder s.som

198990:UbU25betänkande bet.har iUtbildningsutskottet ett s.
bedömning deti regeringensinstämmeruttalat utskottet91 attatt

omfattningen på detfastställaolämpligt centraltskulle attvara
till högskolan. Detskall lämnaexternfinansiärernaomkostnadspålägg

utifrån kostnadsstruk-högskoleenhetenlokalapå denbör ankomma att,
förpåslag krävsvilketorganisation bedöma atttur, somm.m.

uppfylld.kostnadstäckning skallfullprincipen varaom
irimligtmening det dessutomutredningensEnligt är staten ettatt

förtill skadeståndtillförsäkrar siguppdragsforskning rättavtal om
kanmed uppdraget. Stateni sambanduppkommaskador kansom

forskningsfinansiär.få subventioneraoförutsett sättett enannars

tid kandenuppdragsforskning får längst61 § avtalEtt somavseom
genomföra uppdraget.förberäknas åtgå att

medgivande vid längreregeringensi 12 och 13Föreskrifterna om
stycket.tillämpliga jfr 3 § andraalltså inteår blirtid än sex

delari tillämpligai 59-61 §§ gäller ävenföreskrivs62 § Vad som
elleruppdragsgivaremyndighetstatlig ärnär annarsen

viduniversitet ellerforskningsuppgift vidfinansierar ett enen
högskolanellerdock universitetetsådana fall fårhögskola. I
utförandenämnda myndighetöverenskommelse medingå omen

tilldentillförsäkrasforskningsuppgiften rättäven utan attav
stycket.§ fjärdei 60ersättning som anges
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högskolan tillför-universitetet ellerBestämmelsen förbjuder inte att
andrastycket det krävs åi 60 § fjärdesäkras den rätt mensom avses

del denför betydandeForskningsrådensidan inte. avsom svarar en
betraktasstatliga myndigheterextemñansierade forskningen är men

Även forskningsråden brukar bidrafinansiärer.det externatrots som
andras.k. overheadkostnadematill de sätt externasomsamma

för statligamöjlighetbestämmelsen dockfinansiärer. I attenges
huvudregeln.från den angivnauppdragsgivare undantaggöra

198990:90UbU25 90betänkande bet.UtbildningsutskottetsI s.
kostnadstäck-fullkonsekvent tillämpning principensägs att omen av

också fårbudgetåret 199091forskningsråden fr.o.m.ning innebär att
förknippade medinkl. overheadkostnaderstå för kostnader, ärsom

principenså sadesmed rådsmedel. Iprojekt finansieras motto omsom
avseende påtillämpas medockså kommafull kostnadstäckning att

forskningsråden.

Överenskommelser myndighetermellan

varandraöverenskommelse medträffat är63 § Myndigheter som en
överenskommits.iaktta vadskyldiga att som

myndigheterna kanföljerstycket och 11 §§ andraAv 1 att
tidigareändringöverenskommelse överens-ingå av enomen

kommelse.

myndigheteröverenskommelser mellananförts i avsnitt 5.3Som utgör
i lagstift-inte reglerasskild rättsñgursärskild från avtalet somen
föreslåuppdragingå utredningensinte iningen. Det kan att enanses

statliga myndig-överenskommelser mellansärskild lagstiftning om
överenskommelsermedförförutsättningheter. Men att systemeten

myndigheternasjälvfalletskall fungeramyndigheternamellan är att
förockså varit grundenharde åtagit sig. Dettaockså fullgör vad

avtalvadstycketförslag i § andra sägsutredningens 1 att omsomom
myndigheter.överenskommelser mellangällatillämpliga delar skalli

statligaförordningenden föreslagnatillämpningenFör omav
myndigheter detmellanöverenskommelser äravtal påmyndigheters

överenskom-också slås fastförordningendet ialltså väsentligt attatt
dem.träffatmyndighetermyndigheter binder demellanmelser som

förslaget i 64 §förutsättning förocksåbestämmelsesådanEn utgör en
handläggas.myndigheter skallmellanhur tvisterom

föreskrifterandraliksom allaföreskriften börföreslagnai 63 §Den
jfr 3 §regeringsbeslutbl.a.följerintegälla bara ettannat avom

ändrafrittmyndigheternastår självfalletförsta stycket. Det att en
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överenskommelse jfr §.11 I andra stycket detta uttryckligen.anges
Annars skulle nämligen första stycket i 63 § kunna uppfattas som en
sådan särskild föreskrift i förordningen enligt 3 § andra stycketsom
tar den allmänna föreskriftenöver i 11

64 § Myndigheter har träffat överenskommelse med varandrasom en
skyldiga försökaär lösa de tvister kanatt gemensamt som

uppkomma mellan dem i anledning överenskommelsen.av
Om myndigheterna misslyckas själva lösa tvist elleratt en

det föreligger särskilda skäl, får de överenskomma attom om
uppdra eller högst opartiska medlare lösa tvisten.tre atten

Utredningens allmänna överväganden beträffande handläggning av
tvister mellan myndigheter har redovisats i avsnitt

internEn statlig tvistelösning bör flexibel och kunnavara anpassas
efter den aktuella tvistens beskaffenhet och de tvistande myndig-
heternas verksamhet. Samtidigt bör förfarandet obyrâkratiskt ochvara
kostnadseffektivt. Vissa inomstatliga tvister kan tänkas såvara av
komplicerad det får ändamålsenligt tvisten slitsnatur att mest attanses

Ådomstolsliknande förfarande. andra sidan torde det iettgenom
många fall inte minst kostnadsskäl tillräckligt med ettav vara- -
enklare summariskt förfarande.mera

Mot denna bakgrund utredningen det generelltatt settanser
lämpligaste lösa tvister mellan olika statligasättet myndigheter äratt

medlingsförfarande under ledning de inblandade myndig-ett av en av
heterna tillkallad opartisk medlare. I normalfallet bör medlingsupp-
giften fullgöras Vid komplicerade tvister där detav en person. mer
kan det finns behov rättegångsliknandesägas förfarandeatt ett ettav
bör det finnas möjlighet tillkalla högst medlare. De tvistandeatt tre
myndigheterna bör i den situationen sin medlare varefterutse var
dessa får tredje medlare. En tillgemensamt utse utsesen person som
medlare bör givetvis ha erforderlig kompetens för uppgiften. Det är
dock inte lämpligt några generella behörighetskrav. Det tordeatt ange
ligga i sakens medlaren kan domare, advokat ellernatur att vara annan
jurist. föreslagnaDen metoden har likheter med skiljeförfarandeett
och vissa bestämmelser i lagen skiljemän kan komma tjäna tillattom
ledning i vissa medlingssituationer, det inte utredningensäven ärom
mening denna lag skall analogt tillämplig på föreslagnadetatt vara
medlingsförfarandet.

Kostnaderna för medlingen bör finansieras myndighetensav
ordinarie medel på tvistekostnader vid tvister medsättsamma som

juridisk Genom paragrafen myndigheterna rätt attannan person. ges
använda förmedel detta ändamål. Myndigheterna bör emellertid
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förlikas. det intei första hand försöka Omåläggas skyldighet atten
till medlingbesluta tvisten skall hänskjutaslyckas får myndigheten att

kostnadssyn-enligt utredningens meningenligt förordningen. Det är ur
förlikningsmöjligheternamedling används förstpunkt angeläget näratt

Även good-will kantill myndighetenshänsynstagandeuttömda.är ett
förlikas ellerför frågan tvist skallha betydelse avgöras genomom en

verksförordningenenligtallmänna principermedling. Av de som
skallinom myndighet1987:1100 gäller avgörasomom vem en

mellan myndigheteröverenskommelseärenden måste följa att enanses
myndigheternasregel bör fattasenligt andra stycket imedling avom

chefer.
medlingsför-talar förfinnas särskilda skälkanDet att ettsom

till myndig-först har kommit framfarande anlitas attattutan man
myndig-sådant kansjälva kan lösa tvisten. Ettheterna inte attvara
vissprejudicerande tolkningfå framheterna önskar typav enen

avtalsvillkor.av
förefallereftersom det intebör fakultativBestämmelsen vara

finnas situationermedling. kanändamålsenligt alltid påbjuda Detatt
till regeringen. Avi stället överlämna tvistendär det lämpligastär att

ombudsman ochregeringens högsteegenskapJK:s ytterstattatt vara
myndigheternafår följabevakarden rätt attstatens ansesvara som

tillvägagångssätt.lämpligasteråd angåendealltid kan inhämta dennes
myndigheterna.bindande förföljer beslutetandra stycketAv äratt

efter sådantskulle sigdetnågon myndighet rättaOm vägra ettatttrots
verkställigheteftersom någonregeringen få ingripabeslut torde av

kan bliutsökningsbalken intebeslut enligteller medlarnasmedlarens
aktuell.

Överklagande

överklagas.får intedenna förordning65 § beslut enligtEtt

sinmyndigheternaförhållanden därFörordningen reglerar gentemot
beslut. Inomoch inteavtalbinder statenmotpart genomgenom

ingåbeslutföregåttsavtalet dock hamyndigheten torde attett omav
överklagas.beslut bör inte kunnasådantavtalet. Ett

lokalförsörjningsför-§det i 11jämförelse kanSom nämnas atten
fårinteförordningenbeslut enligt den1993:528ordningen sägs att

statligahantering1993:1138förordningen20 §överklagas. I om av
ivissa beslutbeslut enligt förordningenandra änfordringar sägs att

enligtkanfår överklagas. Vidareeftergift inte nämnasärende attom
fasttillhörigförsäljningförordningen 1971:72737 § statenavom
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egendom, får vissa beslut förhandsbesked kommunenm.m. om av
överklagas till regeringen andra beslut enligt förordningen får intemen
överklagas. 37 § infördes i förordningen SFS 1993:643.genom

Ikraftträdande

Denna förordning kraftträder i den
2. Genom förordningen upphävs förordningen 1993:528 om

statliga myndigheters lokalförsörjning.
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15.2 Förslag till förordning statliga myndighetersom
skadereglering

Förslaget till förordning statliga myndigheters skadereglering skallom
anförts i avsnitt 12.4 i princip gälla för alla fall där krävssom staten

skadestånd på grund åsidosatt sinaän förpliktelseratt statenannan
enligt avtal. Förslaget får därmed räckvidd denett större änen
nuvarande kungörelsen 1972:416 statliga myndigheters skadereg-om
lering i vissa fall. Förslaget kommer i till tidigare kungörelsemotsats

gälla skador enligt trafikskadelagenäven 1975: 1410.att

§1 Denna förordning statliga myndigheter under regeringenavser
och gäller frågor reglering de krav på ersättning förom av
skada riktas mot staten.som

Utredningens allmänna överväganden i fråga de statliga myndig-om
heternas skadereglering har redovisats i den allmänna motiveringen,
avsnitt 12.4.

I paragrafen förordningen gäller enbartsägs statliga myndigheteratt
under regeringen. Den gäller följaktligen förinte myndigheterna under
riksdagen. Det bara ersättningskrav i form skadestånd kanär av som
framställas enligt förordningen.

§2 Förordningen gäller inte krav på ersättning i anledning attav
inte har fullgjort förpliktelsersina enligt avtal.staten ett

Frågor skadestånd i avtalsförhâllanden regleras inte i dennaom
förordning jämför däremot den utredningen föreslagna för-av-
ordningen statliga myndigheters avtal.om

§3 Ett anspråk på ersättning med stöd skadeståndslagenav
1972:207 framställs hos Justitiekanslern, anspråketom

påståendegrundas felaktigt beslut eller underlåtenhet attom
meddela beslut.

Ett anspråk på ersättning med stöd 36 kap. 17 § andraav
stycket brottsbalken, 23 § datalagen 1973:289, lagen
1974:515 ersättning vid frihetsinskränkning eller 21 §om
lagen 1978:880 betalningssäkring för skatter, tullar ochom
avgifter framställs alltid hos Justitiekanslern.

Paragrafen 2 § kungörelsen 1972:416 statsmyndig-motsvarar om
skaderegleringheternas i vissa fall skaderegleringskungörelsen
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skador.faktiskas.k.anspråk på grunddelar rördefrånsett de avsom
förordning.enligt 4 § dennaSådana anspråk regleras

framställs hos denfallersättning i andraanspråk på4 § Ett
inträffat.skadan harverksamhetsområdemyndighet inom vars

hosframställas Kammar-skall dockanspråk på ersättningEtt
kollegietsomfattasersättningfrågakollegiet ärnär avsomom

försäkrings-1993:674förordningenenligt §åtagande 4 om
statliga tjänsteresor.skydd vidm.m.

s.k.anledningersättningsanspråk ifastslåsbestämmelsenI att av
grundassådanaskadeståndsanspräkoch andra änfaktiska skador som

myndighetframställas hosskallbeslutsskadorpå s.k. somresp.
förvaltnings-centralmyndighetenalltså intekrävs ärberörs. Det att en

inomuppkommerreglera de skadorskall fåmyndighet för denatt som
ha denmyndigheter skallstatligaSamtligaverksamhetsområde.dess

rätten.
ersättningbeslutskall fattaKammarkollegietkanDet nämnas att om

1993:674förordningenför enligtsigkollegiet åtagit att ansvarasom
på sådanAnspråkvid statliga tjänsteresor.försäkringsskyddom

hosoch inteKammarkollegiethosalltså framställasskallersättning
anställningsmyndigheten.

förhand-ersättningsanspråk framställsvilkenmyndighet hos§5 En
och förskadeståndkrävermed denräkningförlar statens som

domstol.införi sakentalanstatens
påfår myndighetenföljer 6 §den mån statensI annat av

skadestånd.besluta i frågavägnar om
vidersättning1974:515enligt lagenärendel ett om
till-medelallmännagottgörelsekanfrihetsinskränkning av

utredningoch förtill biträdeför ersättningsökandenerkännas
enligtskall betalaskostnadernaden månärendet ii statenav

1972:429.älpslagenrättshj

skaderegleringskungörelsen.§Paragrafen 3motsvarar

§ skallärende enligt 5handläggermyndighet§6 En ettsom
principiellärendetJustitiekanslern, ärsamråda med naturavom

betydelse.ekonomiskeller storav
myndig-handläggsärendeiUppkommer ett annanav ensom

betalaåtagande förfrågaJustitiekanslernhet staten attän om
hänskjutasskall ärendetkronor,skadestånd 250 000högre än

Justitiekanslern.till
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Justitiekanslern får besluta föreskrifterna i första ochatt
andra styckena inte skall tillämpas.

Paragrafen 4 § skaderegleringskungörelsen.motsvarar
I andra stycket talas dock en myndighet Justitie-änom annan

kanslern och inte en central förvaltningsmyndighet eftersomom
denna förordning inte i något avseende begränsar reglerarätten att
skador till centrala förvaltningsmyndigheter.

JK regeringens högsteär ombudsman och bevakar Hanrätt.statens
har därvid övergripande uppgifter beträffande skadereglering.statens
Mot denna bakgrund anförtros JK enligt tredje stycket bedöma näratt
undantag från samråds- och hänskjutandeskyldighetema i första och
andra styckena kan komma i fråga. Ett undantag kan såväl ettavse
visst ärende eller ärenden. Denna bedömning börtypsom en grupp av

med beaktandegöras enhetligheten i rättstillämpningen ochattav stats-
finansiella hänsyn inte fâr Ettäventyras. exempel pá undantagnär
enligt utredningens uppfattning bör kunna komma i fråga Karnmar-är
kollegiets handläggning frågor ersättning enligt trafikskadelagenav om
jfr 8 § nedan. Kollegiet har enligt 5 § förordningen 1994:634 med
instruktion för Kammarkollegiet särskild stödfunktion i risk- ochen
skadehanteringsfrågor. Kammarkollegiet tagit Försvaretsöversom-
civilförvaltnings verksamhet med trañkskadereglering ävensynes-

övrigti ha den kompetens och erfarenhet det speciella områdetav som
krävasbör för undantag skall kunnaatt ett övervägas. För övrigt

gäller JK:s uppgifter enligt 4 § skaderegleringskungörelsen för
närvarande inte Kammarkollegiets handläggning ersättningsfrâgorav
enligt trañkskadelagen.

Som jämförelse kan Kammarkollegietnämnas enligt 19 §atten
andra stycket förordningen 1993:1138 hantering statligaom av
fordringar har möjlighet medge undantag från den samrådsskyl-atten
dighet i 19 första§ stycket förordning.som anges samma

§7 Justitiekanslern kan uppdra myndighet fullgöraatten annan
vad enligt denna förordning ankommer på honom.som
Justitiekanslern kan frånäven myndighet övertaen annan
handläggningen ärende i förordningen.ettav som avses

Paragrafen 6 § skaderegleringskungörelsen.motsvarar
JK: handläggning skaderegleringsfrågor har förordningens av genom

begränsats till s.k. beslutsskador. Behovet delegera uppgifter tillattav
andra myndigheter kan därmed ha minskat. Den delegering som
förekommit med stöd 6 § skaderegleringskungörelsen har dock inteav
varit begränsad till faktiska skador jfr SOU 1993:37 82 dettaIs.
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regeringen i sambanduppmärksammasvidaresammanhang bör att
arbetsuppgifterberörde JKzsbudgetpropositionårsden i 1994med att
därvid prop.konstaterarRegeringendenna fråga.uttalat sig i
framhållit harJK-utredningårs1991bil. 3 16199394: 100 att soms.

skaderegleringskungörel-delegering enligt 6 §möjlighetJK att genom
uppdrabeslutsskador,kompliceradebeträffande mindret.ex.sen,

ersättningsanspråk. Mothandläggamyndighetnågon ettattannan
meningen.bestämmelsen i förstabehållsbakgrunddenna

fortsätt-också ihar JKandra meningenbestämmelsen iGenom
frånskaderegleringsärendeningen överrätt ettatt ta annanen

betydelsepraktiskfå ökadkommaBestämmelsen kanmyndighet. att
regleraenligt § fåttmyndigheter 4statliga rättsamtliga attattgenom

ersättningsansprâk.där angivna

för dessKammarkollegietuppdramyndighet får8 § En att svara
trafikskade-ersättning enligtfrågoroch hanteringrisker omav

skalllämnatssådant uppdrag1410. Har ettlagen 1975: ett
Kammarkolle-hosframställasenligt lagenpå ersättninganspråk

giet.

bestämmelseintasförordningensyfte bör iförtydligande attI omen
överenskom-efterKammarkollegietfår uppdramyndigheterna att

myndigheternasregeringenundermyndigheter övertamedmelse
anspråkbl.a.frågaskadereglering iförrisker och motomansvar

jämför 5 §trafikskadelagenenligttrañkskadeersättningstaten -
förinstruktion Kammar-med1994:634förordningenandra stycket

Kammarkollegietuppdrag tillmyndighet lämnatkollegiet. När etten
ochKammarkollegiettillinpå ersättninganspråkocksåbör ges

myndighet.dennaavgöras av
fårdemyndigheternaförbestämmelse klargörsdennaGenom att

Kammarkollegiet.tilltrañkskaderegleringsuppgiftersinaöverlåta
förordningframgå dennabörmyndigheternabefogenhet förDenna av

framgåindirektbaraskadereglering och intemyndigheternasrörsom
instruktion.Kammarkollegietsav

någotbaraskall tillämpasförordningi dennaFöreskrifterna9 § om
förordning ellerellerföljer laginte ettavannat av enenav

regeringen.beslutsärskilt av

förhållande tilliskall tillämpasförordningenhurParagrafen reglerar
regeringen. Paragra-beslutsärskildaförordningar ochandralagar, av

skaderegleringskungö-till 7 §motsvarighetmeningenfen i denär en
tillämpasskullekungörelsenutformad så utandockrelsen attvarsom
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hinder vad gäller skadereglering enligt instruktion ellerav som om en
författning har beslutats regeringen. Motivet härför harannan som av

varit vikten enhetliga föreskrifter skaderegleringen enligtav om
skadeståndslagen DsJu 1972:13 och16 21. Undantag från huvud-s.
regeln enhetlig handläggning skadeståndsärenden gjordes i frågaom av

den skadereglering civilförvaltningFörsvarets handladeom som
centralt. Detta undantag har dock tagits bort fr.o.m. den juli 19941

ändring i 7 § skaderegleringskungörelsen SFS 1994:259.genom en
Ändringen gjordes i samband med Försvarets civilförvaltningatt
upphörde. Civilförvaltningens skaderegleringsverksarnhet sköts numera

Försvarsmakten och Kammarkollegiet.av
Till skillnad från skaderegleringskungörelsen skall denna förordning

tillämpas inte bara på skador enligt skadeståndslagen och vissa andra
särskilt angivna lagar beträffande alla skadestånds-utan typer av
anspråk utanför avtalsförhållanden. Därigenom innebär denna
förordning i sig enhetlig reglering statliga skadeståndsärenden.en av

den mån riksdagen eller regeringenI vill särskilda bestämmelserge
vissa fallför bör dock inte denna förordning generellt förhindra det.
följd härav bl.a. föreskriften iEn 4 § varje myndighetär att attom

reglerar skador uppkommit inom myndighetens verksamhets-som
område bara gäller något inte har bestämts riksdagen ellerannatom av
regeringen.

10 § Ett beslut i ärende handläggs enligt denna förordningett som
fâr inte överklagas.

Paragrafen 8 § skaderegleringskungörelsen.motsvarar

Denna förordning träder i kraft den
2. Genom förordningen upphävs kungörelsen 1972:416 stats-om

myndigheternas skadereglering i vissa fall.
3. Om anspråk ersättning har framställts före ikraftträdandetett

fär den handläggande myndigheten besluta slutföra ärendet enligtatt
äldre bestämmelser.

avsnitt har utredningenI 12 redovisat skälen för skaderegle-ersättaatt
ringskungörelsen med förordning statliga myndighetersen ny om
skadereglering.

Av praktiska skäl det lämpligt påbörjad handläggningär att en av
ersättningsanspråk slutföraskan enligt äldre bestämmelser.ett
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statliga myndigheters avtaltill15.3 Förslag lag om

avsnitt 10.3.lagförslag har redovisats iMotiven till detta
paragrafer gäller alla de avtalföreslås i dessaVad som ensom

föravtalgäller alltså demyndighet ingår. Detstatlig även som
befullmäktigat ombud.ingåttsmyndighetens räkning ettgenom

avtalvid ingåendeOm myndighet ettrepresenterasett avaven
reglernavid sidan denna lagbefullmäktigat ombud blir även omav

falli flertalettillämpliga. betyderfullmakt i avtalslagen Detta att
förfaller både inomendast detavtalet binder staten ramenom

med instruktionverksamhetsområde enligt förordningenmyndighetens
förmyndigheten 2 § och inomavtalsslutande se gränsernaför den

ingå avtal medvillavtalslagen. Enfullmakten se 10 § ettperson som
verkligen kommertänkt avtalsamtidigt säker påoch att ettstaten vara

myndig-såvälskaffa sig kännedommåste alltsåbinda statenatt om
fullmakten.verksamhetsområdehetens som om

förförpliktelsermed ekonomiskasådana avtal§ lag gäller1 Denna
föringårunder regeringenstatliga myndigheterstaten som

rättssubjekt.med andraräkningstatens
förhållandet mellanför avtalgäller inteLagen ett som avser

ioch sådan arbetstagarearbetsgivarestaten avsessomensom
gällerarbetslivet. Denmedbestämrnande i1976:580lagen om

för-ingår denmyndighetför avtal närinte heller ett som en
särskildtilllagtillgångar isådana statligavaltar avsattssom en

förvaltning.

till förordningförslagetkompletteringFörslaget är avsett avsom en
vadlagförslag reglerasmyndigheters avtal. I dettastatliga somom

statligaavtal,bunden sådanaför skall bliskall krävas statenatt somav
andraingår medregeringen påmyndigheter under vägnarstatens

förförpliktelserekonomiskainnehållerochrättssubjekt än staten som
behandlas iavtalalltså denLagförslaget typstaten. somavavser

förordnings-avtal.myndigheters lförordning statligaförslaget till om
skallrad villkorsärskilt 8--14 §§förslaget se som varaanges en

avtal.få ingå Imyndighet skallstatliguppfyllda för ettatt en
förut-ocksåvillkor,vilka dessa utgörlagförslaget ensomanges av

ingånget avtal skall bindaförsättning staten.att ett

avtaletingår gällermyndighet§ avtal2 Ett mot staten, omsom en
förordningi denverksamhetsområdefaller inom det som anges

beslutat.regeringenför myndighetenmed instruktion som
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Motiven till paragrafen redovisas i avsnitt 10.3.
Enligt vad anförs i avsnitt 10.3 föreskrivs i 2 § blirsom att staten

bunden avtal faller inom för det verksamhetsområdeettav som ramen
i förordningen med instruktion för den avtalsslutandesom anges

myndigheten. Motsättningsvis framgår denna föreskrift avtalatt ettav
faller utanför detta verksamhetsområde inte binder Det sistsom staten.

sagda gäller i de fall dåäven varken insett eller bortstatens motpart
inse avtalet föll utanför detta verksamhetsområde, dvs.att i deäven
fall då brukar i godmotparten säga tro.var som man

§3 Ett avtal, faller utanför det verksamhetsområdesom som anges
i förordningen med instruktion för den avtalsslutande myndig-
heten, gäller detta det faller inom någottrots mot staten, om
sådant ytterligare verksamhetsområde för myndigheten som
följer av

någon föreskrift föreskrifterna myndig-änannan om
heternas verksamhetsområde i förordningen med instruktion för
myndigheten eller

2. särskilt beslut regeringen.ett av

§4 Om avtal, faller utanför det verksamhetsområdeett som som
förordningeni med instruktion för den avtalsslutandeanges

myndigheten, dessutom faller utanför de ytterligare verksam-
hetsområden i 3 § gäller avtalet dettatrotssom avses senare
förhållande i fallde då insåg ellermot staten utom motparten
bort inse avtalet faller utanför de ytterligare verksamhetsom-att
rådena.

Motiven till dessa paragrafer redovisas i avsnitt 10.3.
Föreskriften i 3 § skall bakgrund myndighets rättmot attses av en

ingå avtal enligt utredningens förslag till förordning statligaatt om
myndigheters avtal främstse 8-14 §§ inte bestäms enbart vadav

myndighetenssägs verksamhetsområde i förordningen medsom om
instruktion för myndigheten. Enligt 9 § bestäms nämligen den sakliga

för myndighets avtalsrätt andra författningar ochävenramen en av av
skilda beslut regeringen, exempelvis i regleringsbrev. I 12-14 §§av

dessutom den ekonomiska inom vilken myndigheten fåranges ram
ingå avtal.

När det gäller bedöma myndighet har överskridit denatt rättom en
ingå avtal i 9 § förslaget till förordning statligaatt som anges om

myndigheters avtal, måste alltså hänsyn till alla de föreskriftertaman
och beslut i det föregående. Ett avtal faller in inomangettssom som

i instruktionendet angivna verksamhetsområdet kan således grund
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utanför detfallabeslutnågotföreskrift ellernågon annanannanav
fårförordningsförslagetenligt rättmyndighetenvilket attområde inom

Å avtalmedockså räknamåsteandra sidaningå avtal. att ett somman
verksamhetsområ-angivnainstruktionenför det iutanförfaller ramen

beslut kaneller någotföreskriftnågongrunddet annatannanav
ingåfårmyndighetenvilketområde inomför detfalla inom ramen

myndighetersstatligaförordningtillförslagetenligt 9§avtal om
detverksamhetsområde vidare änmyndighetensfallsådantavtal. I är

instruktionen.iangessom
ellerföreskrifterfinnasalltsåanförda kan detdetframgårSom av

myndighetspreciserarellerinskränkerregeringsbeslut ensom
iverksamhetsområdeför dethandlande inom angessomramen

inskränkningarDessamyndigheten.instruktion förmedförordningen
myndighetensockså begränsasjälvfalletkanpreciseringaroch
myndighetersstatligaförordningtillenligt förslagetavtalsrätt om

skallbeslutföreskrifter ellerinskränkandesådanaeffektavtal. Vilken
i 5bundenhetgällerdetha när statens anges

verksam-myndighetsvidgarföreskriftersådanaEffekten ensomav
förinstruktionmedförordningenidethetsområde utöver angessom

vidaresådantinomfalleravtali 3 Ettregleras ettmyndigheten som
förbindandealltidparagrafenligt dennablirverksamhetsområde

verksamhetsom-utanför detfalleravtaletgällerDetta ävenstaten. om
avtalsslutandedenförinstruktionmedförordningeniråde som anges

detutanförfalleravtal,omständighetenmyndigheten. Den ettatt som
utanförockså fallerverksamhetsområdet, ettangivnainstruktioneni

tillautomatisktparagrafen inteleder enligtverksamhetsområdevidare
sådant avtalbundenblirStatenbinderinte ettavtalet staten. avatt

falleravtaletinsebortinsett ellerdåfall atti de motpartstatensutom
i ondvaritdvs.verksamhetsområdet,vidare tro.utanför det

betydelsenhärvad statensatttilläggasDet bör sagtsatt avomsom
innebörden ifrågantillhänför sig enbart ettondiär tro ommotpart

någonenligtfinnsfaktisktverksamhetsområdevidare som
intehar däremotUtredningenregeringsbeslut.eller någotföreskrift

falletorimligadetregeluttrycklig attskrivafunnit skäl enatt omen
vidarehardenpåståttoriktigt ettförmyndighet attmotparten

situationsådan äriaktualiserasVadverksamhetsområde. ensom
bindaskallavtaletfrågorskadestånd staten.frågor än attomommer

behandlaravsnitt 10.3iinledningsvisanförtsframgår vadSom somav
skadestånd.frågorinteutredningen om

instruktionmyndighetsföregående talati detutredningenNär om en
särskildain iinstruktionernabakgrunddet tassker attmot av
myndig-förinstruktionmedförordningkallasförordningar, som

författnings-SvenskikungörsförordningarDessanamn.hetens
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samling. Sådana författningar regelmässigtär utarbetade enligt vissa
allmänt tillämpade principer. Det också relativtär lätt fastställa denatt

gällande lydelsen.senast
Det förekommer emellertid också instruktioner utfärdas påatt annat

ochsätt vissa myndigheter huvudatt över inte har någontaget
instruktion. För myndighet inte har någon instruktion kan deten som
möjligen finnas några andra regler liknande innehåll. Gemensamtav
för alla de myndigheter, för vilka det inte finns någon instruktion som
tagits in i förordning, deär motsvarande regler regeringenatten som
kan ha beslutat inte kungjorts på förordning.sätt Intesamma som en
heller sådanaär motsvarande regler utformade på för för-samma
ordningar typiska Iblandsätt. reglernaär inte heller tillräckligt tydliga.
Vid angivna förhållanden kan det inte komma i fråga krävaatt av en
tänkt avtalsmotpart han skall känna till vad gäller föratt sådansom en
myndighet. Om myndighet, för vilken det inte finns någon ien en
förordning intagen instruktion, ingår avtal i strid någotett mot
regeringsbeslut med instruktionsliknande bestämmelser, bör motparten
kunna åberopa god dvs. han inte insett eller borttro, inseatt att
myndigheten överskridit sin kompetens. Föreskrift härom ingår i 6

Det bör tilläggas föreskrifterna i 2-4 §§ utformatsatt mot
bakgrund 10 § avtalslagen. Utredningen har dock eftersträvarav en
enklare formulering också knyter till formuleringen 11 §som an av
avtalslagen.

§5 Ett avtal, faller inom det verksamhetsområde isom som anges
förordningen med instruktion för den avtalsslutande myndig-
heten eller inom sådant ytterligare verksamhetsområdeett som

i 3 gäller detta inte avtalet ingåttstrotsavses mot staten, om
i strid någon föreskrift eller något beslutmot regeringenmot av

inskränker myndighetens ingårätt avtal ochsom att om
insåg eller bort insemotparten myndigheten handlat i stridatt

sådan föreskrift eller sådant beslut.mot etten

Det vanligtär myndighets verksamhetsområde sådant detatt en angetts
i den förordning innehåller dess instruktion inskränkssom genom
föreskrifter i lagar, andra förordningar instruktionernaän eller genom
beslut regeringen bl.a. i regleringsbrev.av

Om avtal, faller inom för deett verksamhetsområdensom ramen
i 2 och 3 §§, skulle strida någonangetts föreskriftsom mot annan

eller något regeringsbeslut blir avtalet detta bindande förtrots staten.
Ogiltighet kan i sådant fall aktualiseras endast statens motpartom
insett eller bort inse myndigheten överskridit sin kompetens, dvs.att
varit i ond på denna punkt.tro
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regeringenfinns någonintevilken detförmyndighet,§ Om6 aven
stridavtal iingårinstruktion,med motförordningbeslutad ett

gällerregeringenbeslutnågotföreskrift ellernågon mot av
insågdåfalli det motpartendettaavtalet utommot statentrots

beslutet.föreskriften ellerstrideravtaletinseeller bort motatt

till 4i kommentarenredovisatsparagraf hardennatillBakgrunden

omständighetenden§ skalleller 6 att5tillämpningVid§7 av
inteordningföreskrivenikungjortsföreskrift ensamen

eller borttillkänthaskallföranleda motpartatt statens anses
föreskriften.tillkänna

avsnitt 10.3.redovisats iharstyckettill andraBakgrunden

dentillämpningmotsvarande när§i 5 ägerVad8 § sägssom
avtal,ingåendevidmyndigheten ettföreträtttjänsteman, avsom

myndigheten.beslutnågotstridihandlat mot av

denbeslutinterntstridiha ingåttsavtal mot ett av-Skulle avett
tjänstemäneller vilkavilkenexempelvismyndigheten,talsslutande om

gällaändockavtaletbör staten,ingå avtalet mot omhar rätt attsom
in i 8tagitsharFöreskrift häromondiinte tro.motparten var

före-ogiltigt enligtkanlagi dennaavtal9 § Ett varaavsessom
lag.iskrifter annanen

lagi dennatagits inbundenhetföreskrifterDe statens somom
kommerdemVid sidanreglering.uttömmandeinteinnefattar aven

slutandeföreskrifternaregleravtalsrättsliga avallmänna t.ex. om-
avtalslagenkap.och 3i logiltigheträttshandlingarsochavtal om -

närvarande.förgällaatt som
syfteförtydligandeiutredningenvillanfördadetbakgrundMot av

förblirnaturligtvisavtalslagenifullmaktsreglernaunderstryka att
ombud.befullmäktigatanlitatmyndighetdåfall etttillämpliga i de en

dvs.behörighetöverskridit sinombudsådantVerkningarna att ettav
längregåttdvs.befogenhetsinellergränserfullmaktensutanförgått

avtalslagen.ll10 ochenligtbedömasalltsåtill fårhaft lovhanän
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Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den Den tillämpningäger på avtal som
ingås därefter.
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kapital-iändringförordningtillFörslag15.4 om
1992:406försörjningsförordningen

fårdeneftersomupphävsstycketförstaFöreskriften i en§4 b
förordningenstycketandra§giltighet i 15generellmedmotsvarighet

avtal.myndighetersstatligaom

stycketförsta§till 37flyttasstycketförstaiFöreskriften§5
andraiföreskriftenochavtalmyndighetersstatligaförordningen om
Före-förordning.nämnda38 §tillflyttasmeningenförstastycket

motsvarighet inågonfår intemeningenandrastycketandraskriften i
således.upphävsavtal. Denmyndighetersstatligaförordningen om

avsnitt 5.4.iredovisatshärför harMotiven
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Särskilt yttrande
sakkunniga Catharina Staafav

Utredningen har valt lägga fram förslagatt till lagett statligaen om
myndigheters avtal utgår från myndighetens instruktionatt skallsom

myndighetensavgränsa behörighet i civilrättsligtanses hänseende.
Enligt förslaget skall bundenstaten avtal myndig-ettanses av som en
het ingått inom för sin instruktion. Av förslaget följerramen motsats-
vis avtal inte falleratt inom detett i instruktionenom angivna
verksarnhetsomrâdet, skall avtalet inte bindande för Detstaten.vara
gäller även varit i godmotpartenom tro.

För min del vill jag uttala tveksamhet till det lagförslag som
utredningen har valt lägga fram.att

Utredningens lagförslag väcker frågan inte myndighet underom en
regeringen i civilrättsligt hänseende bör ha vidsträcktanses en mer
behörighet blir följdenän utredningens förslag. Sålunda kansom av
det diskuteras myndighets instruktion inte i stället bestämmerom en
det i civilrättsliga sammanhang betecknassom befogenhet. Isom
så fall skulle goda tillmätasmotpartens betydelse för dettro fall en
myndighet ingått avtal för sin instruktion.utom ramarna

För i lag slå fast vadatt krävs för skall bun-att statensom vara
denicke-bunden de avtal myndigheter under regeringen förav som

räkning ingår krävsstatens enligt min mening vidare överväganden.
Sådana överväganden bör innefatta långtgående analys denen av
allmänna avtalsrätten med beaktande specifika offentligrättsligaav
aspekter.
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42m
193WKommittédirektiv

nå

Dir. 1993:60

Statliga myndigheters avtal

Dir. 1993:60

Beslut vid regeringssammanträde 1993-04-07

Chefen för Finansdepartementet, statsrådet Wibble, anför.

Mittl förslag

Jag föreslår särskild utredareatt tillkallas för klarläggaen ochatt
precisera de befogenheter statliga myndigheter bör ha påatt statens
vägnar pâ sig ekonomiska förpliktelser.ta I uppgiften ingår även att
överväga det stöd myndigheterna kan behöva i avtalsfrâgor.som

2 Bakgrund

Statliga myndigheter träffar i utsträckning avtalstor ivägnarstatens
form köpe- och hyresavtal, artställningsavtalav och andra arbetsrättsliga
avtal.

Myndigheter träffar också avtal lägga uppgifteratt påutom entrepre-
nad, kontrakt fört.ex. bygg- och anläggningsarbeten.genom Det tecknas
även avtal där myndigheter samverkar med Inomen part.annan
affarsverkskoncemema träffas avtal mellan de olika enheterna i kon-
cemema.

Förutom med privata företag ingår myndigheter avtal med kommuner,
exempelvis på utbildningsomrâdet. Myndigheter tecknar även samarbets-
avtal med i andra länder, avtal biståndorgan t.ex. eller tjänsteexport.om

Genom myndigheternas avtal på sig ekonomiskatar staten förpliktelser.
Den övergripande bestämmelsen formen för sådana förpliktelser finnsom
i 9 kap. 10 § regeringsformen. Enligt denna bestämmelse får regeringen
inte lån riksdagensta bemyndigandeutanupp eller i övrigt pâ statens
vägnar pâ sig ekonomisk förpliktelse.ta
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3501973:90 attprop.regeringsformen angestill s.förarbetenal
på sigvägnarregeringen tatill statensbemyndiganden attbehövliga

medsambandienkla formerilämnaskunnabörförpliktelserekonomiska
förnödvändigaärförbindelserVidare sombudgetregleringen. attanges

med-torde kunnaregelmässigtverksamhet anseslöpandemyndighetsen
gällerDettamyndigheten.tillanslagbeslutriksdagensgivna omgenom

budgetår.följandetid närmastlängre änomfattarförbindelseräven som
sakregeringensbör attprincipidetuttalas även varaförarbetena attI

utfästelserbefogenhet göraDen attvägnar.utfástelser statensgöra
bör hamyndigheterunderordnadetillkommamåsteskälpraktiskaavsom

regeringen.fråndirektivstöd i
Enligtandratillförhållandet stater.reglerarregeringsformen10 kap.

in-ingåförvaltningsmyndighet attuppdraregeringenfâr§3 en
kräverintedenförutsättningunderöverenskommelse attternationell

medverkan.utrikesnämndensellerriksdagens

Utredningsuppdraget3

inriktningallmännaochomfattningUppdragets3.1

depreciseraochklarläggabörutredaren attförHuvuduppgiften vara
sigpå vägnarha tabör statensmyndigheterna attbefogenheter

myndig-tillstödbehovetbörDessutomförpliktelser. avekonomiska
avtalsfrágor övervägas.iheterna

avtaldebegränsningar typernågrafinnas avprincip inte avibörDet
formernaomfattadärförbörUtredningenstudera.skallutredarensom

statligaförmyndigheterstatliga samtmellanöverenskommelserföräven
borgensåtaganden.ochgarantier

deförfrågor. FormernapersonalpolitiskainteomfattarUppdraget
myndigheternaavtalarbetsrättsligaövrigadeoch somanställningsavtal

utredaren.inte övervägasdärförskallsluter av
tillekonomiskaoch det ansvaretverksamhetsansvaretdelegeringEn av

delegering ansvaretåren. Dennade avsketthar senastemyndigheterna
handlingsutrymme.myndigheternasregelverktydligtkräver angersomett

befogenhetendärförbörarbete attutredarensför varautgångspunktEn
tillskallförpliktelserekonomiska anpassaspå sigvägnar tastatensatt

förutsättningar.dessa nya
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ordningnuvarandemed3.2 Problem

förekommaproblem kandeanalyseraklarlägga ochUtredaren bör som
utfästelser på vägnar.med myndigheternasamband göri statensatt

genomförtRiksrevisionsverket RRVgranskningarI flera de somav
Problem kan uppståpåtalats.avtalmed ingångnaolika problemhar t.ex.

män ellerväsentligförändras i näruppgiftermyndighetsnär enen
bolagsforrn kanövergår ifall verksamhetenned. demyndighet läggs I

avtal.överföring gällandeeventuellvidproblem uppkomma även av
förekommitdetutsträckningundersöka i vilkenocksåUtredaren bör att

på intemyndighets avtalförblivithar ettatt tastaten tvungen enansvar
sätt.avsett

avtalför myndigheternasoch regler3.3 Riktlinjer

fåttbudget- ochdetharStatliga myndigheter ettstyrsystemetnyagenom
finansiellaökad frihetsin ekonomi göraökat för attsamt enansvar

riksdagen har detregeringen ochdockavvägningar. Det är ytterst som
förlångsiktiga resursbindningarför de görsövergripande ansvaret som

räkning.statens
fårförbindelser myndigheternarestriktioner för definnsDet vissa som

huvudregelDärvid gällerhyresavtal.ingå, tecknandevid attt.ex. somav
löptid åroch med längreekonomisk betydelse änalla hyresavtal sexav

199293:FiU8, rskr.199293:37, bet.skall regeringen prop.prövas av
123.199293:

de avtal myndigheternaför vissavärdegränserDet förekommer även av
fast egendom inte får säljasprincipExempelvis gäller ifår teckna. att

myndigheter får dock sälja deVissamedgivande.regeringensutan
visst belopp.värdet inte överstiger Dettaförvaltarfastigheter de ettom

försäljning1971:727förordningenregleras inärmare statenom av
egendom,tillhörig fast m.m.

efterleasing får ingås endast särskiltavtalgäller vissaVidare att om
finns i kapitalför-dettaBestämmelserregeringen.bemyndigande omav

1992:406.sörjningsförordningen
iteckna avtal finns bl.a. in-befogenhetenreglerYtterligare attom

myndigheter.för vissaregleringsbrevstruktioner och
ekonomiskadetframhållit delegeringenhartidigareJag ansvaretatt av

deras hand-regelverktydligttill myndigheterna kräver ett som anger
förbindelseringå bör detbefogenhetenfråganlingsutrymme. l attom

träffafår vilkasjälva avtalrnyndighetemaklarlagt vilka avtal resp.vara
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kräver regeringens medgivande. l vissa fall kan detsom motiveratvara
ha tids- eller beloppsmässigaatt restriktionert.ex. för de avtal myndig-

Ävenheterna får ingå. frågan regler för överenskommelser mellanom
myndigheter bör övervägas.

Utredaren bör denna bakgrund någraöverväga förändringarmot om
bör i degöras regelverk myndigheternas befogenhet tecknastyrsom att
avtal. Därvid bör bl.a. frågan särskilda regler för olika slagsom
myndigheter övervägas. Regelverken bör ändamålsenliga ochvara
kostnadseffektiva för helhet.staten som

3.4 Ansvar för ingångna avtal

I avsnitt 2 återgavs den bestämmelse i 9 kap. 10 § regeringsformen som
ligger till grund för den myndigheternarätt ha ingå ekonomiskaattanses
förbindelser. l förarbetena framhölls bestämmelsen enbartatt är en
kompetensregel. Den reglerar alltså inte frågan i vad mån för-en
bindelse, myndighet med överskridande sin befogenhet harsom en av
ingått, bindande för Utredaren bör bakgrundstaten. problem-mot av
inventeringen överväga det övergripande för ingångna avtalom ansvaret
behöver klargöras i något avseende.

Utredaren bör även överväga och befogenheter inomom ansvar
myndigheterna ingå avtal ekonomisk betydelseatt behöver klarläggas.av
Även möjligheten utkräva personligt för ingångnaatt avtal böransvar
klargöras. l detta sammanhang bör erinras rnyndighetsstyrelsemasattom

och befogenheter för närvarande kommitténöveransvar ses av om
förvaltningsmyndighetemas ledningsformer dir. 1992:10.m.m.

3.5 Redovisning ingångna avtalav

Bestämmelser statliga myndigheters redovisning finns i bokföringsför-om
ordningen 1979:1212. En utgångspunkt för redovisningen denär att
skall fullständig bild den ekonomiska omfattningen myndig-ge en av av
heternas verksamhet. För åstadkomma detta bör kravatt ställas att
myndighetema skall väsentligare ekonomiska förpliktelser i sinange
årsredovisning. Enligt RRV:s föreskrifter till bokföringsförordningen
skall statliga garantier för lån och krediter redovisas särskilt. Utredaren
bör i vad månöverväga redovisningen behöver omfatta ingångnaäven
avtal.
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6 Avtalstvister

Tvister uppstå med anledning avtal myndighet har träffatkan av som en
med privat rättssubjekt. därvid ligga i sakens varjeDet natur attett anses
myndighet avtal i allmänhet behörig träffa förlikningingår är attettsom

rättigheter och förpliktelser på grund avtalet. Inomstatensom av ramen
för de anslag står till förfogande för myndigheterna får de ocksåsom
regelmässigt behöriga besluta på i frågavägnaratt statensanses om
skyldighet avtalsförhållandet.för betala skadestånd i Dettastaten att
framgår regeringens förordningsmotiv 1987:5 till verksförordningenav
1987: bemyndigan-l 100. För föra talan vid domstol krävsatt statens ett
de antingen i instruktionen för myndigheten, i författning ellerarman

beslut. myndigheter inte bemyndigats företrädasärskilt De attgenom som
får tillvid domstol vända sig Justitiekanslern JK, enligt 2 §staten som

förordningen 1975: 1345 med instruktion för Justitiekanslern dessutom
har generell behörighet företräda Utredaren bör övervägaatt staten. om
reglerna processbehörighet kanmyndigheternas enhetligagörasom mer
och de behöver förtydligas i något avseende. dettal sammanhang börom
utredaren beakta resultatet 1991 års JK-utredning dir. 1991:110av som
inom kort kommer avsluta sitt arbete.att

Tvister uppkomma innebörden överenskommelserkan även om av som
träffas avgiftsfinansierademellan olika myndigheter. Den verksamheten
hos myndigheterna har ökat under de åren. Detta har ocksåsenaste
medfört överenskommelser mellan myndigheterökning antaleten av om
tjänster. överenskommelsemasDärmed har risken för tvister innebördom
ökat. bakgrundUtredaren bör denna under vilka formerövervägamot
sådana tvister skall lösas.

3.7 Stöd till myndigheterna

Om inventeringen aktuella problem med den nuvarande ordningenav
visar i avtalsfrågormyndigheterna behöver ökat stöd bör utredarenatt

stöd.den inriktningen detta Jag vill i dettaöverväga närmare av
budgetpropositionensammanhang hänvisa till min anmälan till 1993

bil. föreslår där bl.a. Kammarkol-prop. 199293:100 10 Jag atts.
till små och medelstoralegiet bör möjlighet utveckla juridiskt stödattges

myndigheter.
ingår varierarUtformningen myndigheterna beroendede avtalav som

används. Avtalsutforrnningende olika i vilka de kan hasituationer
utvecklingen kostnader.betydelse för kontrollen Vissastatensavav
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grundläggande därförkrav bör kunna ställas avtalens utformning. Om
utredaren i samband med probleminventeringen timer dessa kravatt
behöver tydliggöras förslag därom lämnas. stödbör Det myndigheterna
kan behöva för krav bör preciserastillgodose dessa utredaren.att av

myndigheterna träffarMerparten de avtal torde gällaav som upp-
handling Riksdagen nyligenoch tjänster. har beslutatav varor om en ny
lag offentlig upphandling 1992:1528. De bestämmelsernaom nya som

EG:s upphandlingsomrádet ställer kravregler ökade påmotsvarar
myndigheternas upphandlingskompetens. Myndigheter inte har följtsom
bestämmelserna bli skadeståndsskyldiga i förhållandei den lagen kannya
till leverantörerna. Mot denna bakgrund bör utredaren överväga om
myndigheterna särskilt i avtalsfrâgor har anknytningbehöver stöd tillsom
de upphandlingsreglerna.nya

upphandlingar förVissa myndigheternas inom dengörsav ramen
statliga inköpssamordningen, avropsavtal. Vidbl.a. s.k.genom upp-
handlingen utsträckning standardavtaltillämpas dessutom i allmännastor
leveransbestämmelser medhar upprättats representantergemensamtsom
för leverantörerna. finner det stöd fårOm utredaren myndigheternaatt

dessa avtal behöver förändras i något avseende bör dessaävengenom
överväganden redovisas.

4 Utredningsarbetet

Utredaren skall under arbetet samråda med Statskontoret,RRV,
for offentligKammarkollegiet, JK Nämnden upphandling.samt

Utredaren skall beakta direktiven till samtliga kommittéer och särskilda
utredare utredningsförslagens inriktning dir. 1984:5, redovisningom om

regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50 beaktandesamtav om av
EG-aspekter i dir. 1988:43.utredningsverksamheten

Utredaren skall redovisa vilka konsekvenser förslagen får för gällande
författningar.

bör stå fritt andra frågorDet utredaren haröverväga även näraatt som
samband med utredningsuppdraget.

juniUtredarens uppdrag bör i sin helhet slutfört den lsenastvara
1994. Om det visar sig ändamålsenligt, kan delar uppdraget redovisasav
tidigare.
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Hemställan5

regeringenhemställer jaganförthartill vad jaghänvisning attMed nu
Finansdepartementetchefen förbemyndigar

kommittéförordningenomfattadsärskild utredaretillkalla avatt en -
de befogen-och preciseraklarläggauppdragmed1976:119 att-

sigpâskall ha vägnarmyndigheternaheter statens taatt
förpliktelser,ekonomiska

tilloch biträdesekreteraresakkunniga,besluta annatexperter,att om
utredaren.

skallkostnadernabeslutarregeringenhemställer jagVidare attatt
Utredningaranslaghuvudtitelnssjundebelasta m.m.

6 Beslut

bifalleröverväganden ochföredragandenssig tillansluterRegeringen
hemställan.hennes

Finansdepartementet

357





Bilaga 2136SOU 1994:

3

.
Q

v .
.u

a äa . ..

n

un ,
u

u..
a
.
..

o
.

v
.

.
i

åä
e.

D
. .. .

.u

äu å å
8

. .. . . . . . . .. . .. . .

.m

n

359



Bilaga 2 1994:136SOU

. . n

.

.. .

.
.. 45 .

. . .. . . . . a

.
.åå

a.. 5.ä . 0. .
. . . .ä a

.a
.. ä.. u

.
n.

u : ..
..

.
..

n. 5. . . .. .
u . a.... a. .i .

.u 4 .
a a:. .

Na
. :. nå

ä. åa
å5 55

v0 . 5 5a:0 .. . . . . . . . ä 2. . . . .n . .a . .m

00
nu

360



Bilaga 2SOU 1994:136

.ä ..
E

u ..
s2. .

... ..a: ....
.,

- ,

å .
A,

. .
a:

. E
3 . .ä s

...a . .. ä .. .i .
u.

.8 .2 1 ä.s ...
a aa

. . . . . .

9.
. . må E å3 ê

..
u ..

s . 5 8 .N. . .. . . . .

wv
a

361



Bilaga 2 SOU 1994:136

a
3

ä

.

.

2u. . .
...

å

.i ä.

a
. .

.u

i
.

:
.

.

p
a. . .

: -
x .1u åu.

u
va. E

a
ä a

. äL
ä

ä
.åå a u. . . . 2

.. .n .v .m

ov
.u

362



SOU 1994: Bilaga 2136

.
0

.

,
.u u N

, u .a
a u

.
s a

ä ä.
Eå

u a
. . . . . . . . . 2

.

363



ü 2B m xS U mma a

äE

.E
. r.
L .

u0

äv
.. . .

å

.5

.

a
... . .ä

vv
... 2.

v1.. a
.5 2 . .0

8 va
: 8

0
S å0. . . .

.. .E I

.2
v

N

ä
. 0 n. u

E50 .uå å å5 85 0N. ... . . a u:
. . .n . . . . .

mm
m

364



Bilaga 21994:136SOU

m

. . ..

365



Bilaga 2 SOU 1994:136

E

a

.uå
. . 3

.åi
nu 2E

v E
3. . . . . . . . .

S
å

u
ä. .

E5
.

E .

3 E. m i. . . .. . . . .

.

,.
n

1 u:

a
. . . . .

a

366



Bilaga 2SOU 1994:136

8

.
v

å

, . . .

u

.B
.. . .

8

-

...
.E

.

... . . .
a

.

. a
a

.. m
aån ..

u ä.u d 5 ä

1 ä u8 ü a
.. . . . . . . . . . . .

.
5mn um nN

B

367



Bilaga 2 SOU 1994:136

v a

m. .

.

E
. . . .

å s

å

. 4 . .
ad

.

E
4

uE

5
E

å
n .. . . . . . .

uu u
a N

. . u . . . . . . . . . . .

om mo oN

368



Bilaga 2SOU 1994:136

.

å

å
.

.
ää

E
un

a

E0
å

.. . . . . n
ä

å
i

a aä
äa åä ää

iä åu aå
8 .

. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . ..

A

369



B ü 2a a SOU 1994:136

m
. .

E

S
m

en a a ... . . .

. .
å

iä
3

m å

å n
å

8
. . . . . . . .

å
m
..

55
. . . . . . . . . . .

å

o mm u

370



Bilaga 2SOU 1994:136

nu
.

15
e å

. . . .

a

.

a
s8 uan mE. .n ua -

m.m i ån u
mø . mou a am

å
E

Eaä.ao. .. . . . . . . . . . .

åå

ä .

i
v

ä å
E

å5n E. . . . . . .. . y .

m mm N m

371



Bilaga 2 SOU 1361994:

ä.a åå

ä

ä.

å
a

å. . .

a

. . . .
ä

ä

u a
äå

.F
.a

.. . . . . . . . . ..
a

.
.

a
ä

.ää å
4 .aoan

a8 ü E E .a .8 aäa k. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . u . . . .

. m.. vm

a

372



Bilaga 2136SOU 1994:

ä

ää

.
u.

u ä
å

8aG a .. . ... .. ..

373



Bilaga 2 SOU 1994:136

m
.

Eä
E

KM m .am
. u . . . . .

v
ä
i
å

i
i

m
a... . . .

s .u
n

d
m:

..
i m

. . n . .
å

v

a
.

f

uam
a:u

.
m

.. . . . . . . . .

om . 2m n

374



Bilaga 2SOU 1994:136

.n
äå.a n

n,
ana. _a nz..

..

E

. .

5

ns

2 ä

,
n. . . ..

n
annu

n
u. nå ni .ä .b 4

gå
aå8
.

Ea
å . y. . .. . . .. . . . . .. . . . . ..

mm

n u

375



Bilaga 2 SOU 1994:136

d

a

-E.
N .. a

J äE 5.
.E u . 8 a. Eu å.. qk. . . . . . n . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

376



Bilaga 2SOU 1994:136

ä

a
.

.

O
. s

P
L
..
uP

.

ö
a u:a s.. R
u N
. . 5

uE

i
.

å
EP .. .. ..aou .n . Eä Eu Et .

.u
a

.. . . .
E .i .. .

.0 å. .aä n åUå u
,a R
uE.

ä,åå Ev u .v aE as 5. 5 a i.u a E. . . . . . n å

om
m

u

377



Bilaga 2 SOU 1994:136

.a

i a

.
a

å .i
i i.

a. iaa ê
i å å..

w
E

5
å .

E ...E
ê .5

i
å .ä

å
..2å 5

.m

. i
a. a iå

.v ä
E

. .ä i
a .w a a

..a
å a ää .a

ä i
a.

a
..

i8 åu. ä ä
.5 ä .a U .. . . . . . aa

.

U

378



OS U 9% 3Ö Bilaga 2

.

å
..

. .

.

. .

.
.

i
u

ä ä ..

å
. . .

:.
.

øø ... .
.
4.

8 .. i w. . a. . . . a8
.

P. .. .a .u L i .
n E

u. .. s
. u

.. u. .u. ..5. 8U v..
. . . . . .. . . . . . . . a

mm
...m

379



ü 2B 0 U 10 361a d

00
. . ä

å

.... .

5

u
00

ä. .

0

ä
ää

0.0
E

. . . .

E .

ä ...
å0 a

00 0åø
n..aå å 0

ii 00 588 88888
. .. .. . .. s. . . a.. .

E

o
0

380



Bilaga 2SOU 1994:136

3

E

i

ä®

E

ås 8
. . .

å
O

381





sou 1993:136 Bilaga 3

Redovisning Riksrevisionsverkets problemav

med den nuvarande ordningen i fråga om

myndigheternas ekonomiska utfästelser på
vägnarstatens

Innehåll

A. Problem med ingångna avtal uppmärksammatssom
RRV 384av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Problem framkommit i samband med attsom en
myndighet lagts ned 403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. Problem med överföring gällande avtal närav
statlig verksamhet övergått i bolagsform elleren

privatiserats 403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D. Situationer där det förekommit haratt staten
blivit för myndighetstvungen att ta ansvar en
avtal på inte sättett avsett 406

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E. Brister i fråga och befogenheter inomom ansvar
myndigheterna ingå avtal ekonomisk betydelseatt 407av . . . .
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RRVuppmärksammatsingångna avtalmedA. Problem avsom

inhämtaharVästernorrlands läniLänsstyrelsenA 1 attutan
RRV rekommen-stiftare i stiftelser.ingått 11tillståndregeringens som

hänskjuts tilleventuellt fortsattfråganderar ettatt engagemangom
statsliggaren92 och199293:100 bil. 1Jfrregeringen. s.prop.

D.2.199293 XA

styrelsebeslut ochSundsvallHärnösand harHögskolanA 2 utanutan
högskolansbostadsrättslägenhetköptföregående värdering aven

Bostads-för gästlärare.avseddLägenhetenkr.för 100 000rektor var
Något10 000 kr.kr +-till 80 000i efterhandvärderadesrätten

köpet.föregick inteupphandlingsförfarandeegentligt

uppdragsutbildningredovisningenochHandläggningen3A av en
fakulteten ochmedicinskauniversitet,Göteborgsavtalats mellansom

granskning inominternföranlettharArabemiratenFörenade en
gjordförersättningenvisadeGranskningenuniversitetet. att upp-
bankkontoprofessors privatainsattförst blevdragsutbildning en

helhet. Tvåi sindockuniversitetetöverfördes tillmedleninnan
vid Statensprövningunderställtsharagerandetjänstemäns ansvars-

nämnd.

Horisonten.redovisningssystemetinförtuniversitet har4 GöteborgsA
30 junidenkronor19 miljonertill drygtuppskattasKostnaderna per

tidigareunderliksomuniversitetetanmärkerRRV1993. att -
utvecklingförkonsulteranlitatutsträckningibudgetår avstor-
universitetet.fanns inomintekompetensmotsvarandedåHorisonten

kostnadermedförenatframhåller det attRRV är stora engageraatt
universitetet.inomkompetensenbyggastället förkonsulter i att upp

universi-vid GöteborgsinstitutionAffärstransaktioner mellanA 5 en
750gjorts för 233hadeanställd. Analyserbolagoch ägttet ett enav
riskkonstateradeprefekt. RRV atthandelsbolag ägtkr ett av en

jävsbestämmelser.ochupphandlings-gällandemedkonfliktfanns för

1993 ekonomi-vårenupphandlade undermediecenterA 6 Försvarets
förtidpunktenVid000 kr.500förCopernicus upp-systemet ca

uppgiftmedutredaresärskildregeringen atthadehandlingen utsett en
slötsjuni 19939Denmyndigheten. ettprivatiseringför avsvara en

på köparensöverenskomsavtaletTelub AB. Iochmellanavtal staten
Enligtkvarstå iskulle ägo.ekonomisystemet statensbegäran att

medmediecenterför FörsvaretsledningenbordeuppfattningRRV:s
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till investeringens omfattning och förhållandethänsyn samt attart
verksamheten föremål för privatisering ha förankrat investerings-var
beslutet såväl i den styrelsen hos den kommande ägaren.egna som --

investeringen i Copernicus kommit exkluderas i deGenom attatt
tillgångar skall ingå i förvärvsavtalet mellan och Telub ABstatensom

följd förfogar tillgångfår myndighetens beslut till överatt staten en
föreskrifter och rådegentligt värde. Enligt RRV:s allmännautan -

myndighetersamråd beträffande redovisningssystem skallom som
skriftligenanvända redovisningssystem Cosmos Sänatt annatavser

tid föresamråda med RRV. Detta samråd skall ske i god det att
harmyndigheten i produktion. Försvarets mediecentersystemettar

initiativ till någon samråd avseende det ekonomi-inte tagit typ av nya
Copernicus.systemet

inhandlat persondatorer från Taiwan för7 Högskolan i Skövde harA
Upphandlingen har skett vid institution.drygt 700 000 kr. en

genomförandetPrefekten för institutionen har delegerat av upp-
har i sinarvodesanställd tjänsteman. Tjänstemannenhandlingen till en

upphandlings-för uppgifter, anlitat sitt handelsbolag ivissa äventur,
inbetalat 750 000 kr tillarbetet. juli 1992 har högskolanDen 17

från detta kontoprivata bankkonto. I augusti hartjänstemannens
hartill två datorleverantörer i Taiwan. I oktober707 433 kr utbetalats

uttagitskvarvarande beloppet på bankkontot20 000 kr det avav
Ändamålet finns verifierat vidför dettatjänstemannen. uttag

februari 1993Vid besök på högskolan den 18högskolan. RRV:s
transaktioner. Tjänstemännen återbetaladeuppmärksammades dessa

saldo härefter uppgickfebruari 20 000 kr till bankkontotden 19 vars
tillkr. 1993 återfördes detta belopptill knappt 45 000 I mars

handelsbolagsin bedömning konstaterade RRVhögskolan. I ettatt-
fakturerat högskolan förskött upphandlingen hardenägssom av som

skriftligtvid denna upphandling. Det förelåg ingetfax, telefon m.m.
högskolan och bolaget detta Detavtal mellan om engagemang.

upphandlingen detta kan ifrågasättas ochlämpliga i låta ske sättatt
därför förklaras högskolan.bör av

Högskolan Skövde har gjort8 bolag anställda vid iA Ett ägssom av
form dels försäljningajfärstransaktioner med högskolan i avav

lokal till bolaget. Bolaget, Conscatorpersondatorer dels upplåtelse av
två prefekter ytterligaretjänsteman, rektor,AB, bl.a.ägs samtav en

prefekterna tjänstemännenvid högskolan. Rektor,tjänsteman samten
verkställande direktör denstyrelseledamöter i bolaget. Bolagets ärär

mellan högskolanSkriftligt hyresavtalarvodesanställde tjänstemannen.
granskning nämnda upphandlingoch bolaget finns. Vid avav ovan-

385
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datorer från Taiwan framkom inköp för 604 238 kr avsåg 78att
datorer förnätverkskort 103 195 kr. Vid granskningstillfället isamt
februari framkom1993 enligt uppgjord faktura i oktober hade1992att

datorer sålts vidare till Conscator för 000 krAB 8 styck exkl.sex per
I 1993 hade ytterligare datorer 8 000 kr styckmoms. mars sex om per

exkl. fakturerats Conscator AB. Fakturorna hade inte betalatsmoms
den april 1993. Anskaffningskostnaden4 exkl. nätverkskorten förper

datorerna 748 kr.7 Härutöver bör tilläggas omkostnaderna kringär
upphandlingen. Summan dessa kostnader bör jämföras medav
ovannänmda styckpris 8 000 kr. Slutsatsen tycks bolagetattom vara
kunnat köpa datorer för lägre högskolanpris vad erlagt.änett -

bedömning bl.a.RRV i sin vid prövning lämplighetensäger att av av
transaktionerna måste in de dubbla roller å sidanvägas som ena
tjänstemän och, det gäller rektor och prefekterna, styrelseleda-när

i högskolan och å andra sidan styrelseledamöter imöter ägare resp.
aktiebolaget de berörda Fråga uppkommer detageratsom om
beskrivna agerandet står i strid med såväl bestämmelserna bisysslaom

förvaltningslagens 1986:223 bestämmelser s.k. jäv.som om
till fördelFörsäljning bolaget innebär vidare bolag dragitatt ett externt

högskolans möjligheter storinköp. myndig-Detgöra ärattav en
hetsuppgift förmedla inköpförsäljning persondatorer tillatt ettav

bolag.externt

9 i Skövde har under budgetåretA Högskolan 199091 inköpt
för kr.originalkonst minst 440 000 Detta omnämndes i revisions-en

promemoria från det budgetåret. Vidare nämndes där enligtatt
utbildning, forskninghögskoleförordningen skall och verksam-annan

Huruvidahet ske vid högskola. konstinköpen ligger i linje med
högskolans verksamhet jag styrelsen bör bedöma. RRVattanser

revisionsrapport den 1993 något frånkonstaterade i 11 maj atten svar
högskolan beträffande detta hade inkommit till RRVRRV.ännu
påpekade att svaret emotses.

A 10 RRV har SIDA:s biståndskontor i Nicaragua gjortnoterat att
vilka genomförts, några efterflera avtalsförlängningar dels månader

den ursprungliga avtalstiden gått dels i form brevväxling påatt ut, av
avtalssprâket spanska skrivits. iakttagel-svensk version Dessautan att

för biståndsavtal.står i strid med SIDA:s handbokser

A biståndskontor i Etiopien, i något11 RRV har SIDA:snoterat att
fall, samband med avtalsförlängningar godtagit ii att motparten
bekräftelsen tilläggsklausul, vilket torde ledalagt in however ..,en

skriftligt avtal formellt inte föreligger, dvs.till att ett accept.en oren
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skriftliga bekräftelse hänvisas tilldessutomI motpartens ett annat
bistândskontoret undertecknat i sin ursprungligadatum detän

brevväxling.

12 biståndskontor i har i fallA Vid SIDA:s Kenya RRV tre noterat
till för anbudet deti hänvisat datum änatt motparten accept annat

företeddes vidfanns på den kopia anbudsskrivelsendatum av somsom
formellt dessarevisionen. Därmed torde avtalen ogiltiga. I ettvara av

fall innehåller dock skrivelsen från svensk sida två olika dateringar av
vilka hänvisning.den medöverensstämmer motpartensena

13 Vid biståndskontor i Namibia harA SIDA:s RRV noterat att
biståndskontoret följt utbetalningsvillkoreni avtal inte iett par

fallinsatsavtaletsamarbetsavtalet, då det i vissa har använts temporära
s.k. by lösningar. samarbets- eller proceduravtalet finns intepass I
något avtalsvillkor inskrivet finansiell rapportering och revision.om

avtalsvillkor Namibia skall förseDock finns det inskrivet attett
rapportering hur medlen på landramen.Sverige med använtsav

14 Vid granskning årsredovisningen har det förA RRV noterat attav
samñnansierade projektet AMARCS, Mexico inte torde finnasdet

något avtal mellan de nordiska samñnansiärerna.

följande15 I fråga SIDA:s ansvarsförbindelser har RRV gjortA om
iakttagelser. finns avtal därDet SIDA sagtett som upp men-

sig denna uppsägning. har inteMotparten ännumotsättermotparten
detvidtagit några rättsliga åtgärder. inteDet även ärattuppgavs

några ekonomiska förpliktelser förtroligt det kommer leda tillatt att
del. Enligt SIDA:s regleringsbrev får SIDA statligaSIDA:s utge-

kreditgarantier för SIDA-anställdas räkning. Limit 15 000 000 kr.är
Utestående skuldbelopp den 30 juni 1993 2 077 384 kr. SIDAvarper
redovisar kreditåtaganden i bokslutet. rekommen-dock inga RRV-

bifogar skriftligSIDA till bokslut redogörelsederar nästa överatt en
eventuella tvister, Letter of legal opinion . Eventuella tvister som-

ochellerbedöms kunna leda till eventuella juridiska processer
iekonomiska åtaganden bör i bokslutet SIDAomnämnas t.ex. not. -

skallskall redovisa utgivna kreditgarantier bokslutsdatum. Detper
uppgifter både kapitalskulden bokslutsdatum, den totalafinnas perom

kreditutfästelsen kreditgränsen enligt regleringsbrevet. Dessasamt
uppgifter skall redovisas under ansvarsförbindelser, borgensâtaganden.

kreditgarantier dröjsmål iSIDA bör registrera alla ingångna utan en
engagemangsliggare.
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A 16 Beträffande anskaffning ADB-området,inom kännetecknassom
hög komplexitet och avancerad teknologi, det enligt RRVärav

särskilt viktigt kompetent beställarfunktion upprätthålls ochatt atten
arbetet utförs utifrån genomtänkt strategi för användningen av egen

fall beställarfunktionenregi och entreprenad. I reduceras tillannat ett
för ADB-konsultema förredskap uppdragsgivaren. Tillänsnarare -

upphandlingens allmänna problembild hör åtskilligt bl.a. frågorannat
granskningen uppmärksammatsi kontroll skatter ochsom om av

avgifter förskott. Statliga intressen skall värnassamt attom genom
myndigheterna enbart seriösa företag leverantörer.överväger som

sina avgifterKontroll anbudsgivare betalat skatter och börattav
förekommerdärför ställas krav för ingå avtal med dem. Detattsom

förleverantörer anlitas myndigheter inte registreradeäratt som av
betalning mervärdeskatt. Enligt revisionens mening bör i kontrollenav

sådan på införingå klargöra vad omständighet beror beslutatt en om
begärts anbud.kontraktera leverantör. Förskott kan utgå det inäratt

förskott beställningUtan sådan begäran bör inte lämnas om en avser
produkter finns färdiga, har kort leveranstid, eller mindreärsom av
omfattning för leverantören eller beställningen tjänster.om avser

ränteeffekter beaktas. GårLämnas förskott skall säkerhet ställas och
kan bliföretag i konkurs har leveransåtaganden detstatenett motsom

för fall förskottdyrköpt erfarenhet för berörd myndighet deten
uppfyllts.beviljats kravenutan att ovan

skäl fram anvisningar för hur myndigheterA 17 Det kan att tavara
besittningsskydd för ideer, utbildnings-i avtal skall försäkra sig om

konsulter förmaterial, myndigheten betalarprogramvara m.m. som
fram.taatt

Förskottsbetalningar ingårA 18 Förskott till försvarsindustrin. som
Enligt internanormal del i FMV:s anskaffningsverksamhet.en

överstigande miljonföreskrifter skall avtal förskottslikvid l kronorom
ränteneutralitetsberäkning. har dock inormalt föregås RRV ettav

för alltför frikostigåren kritiserat FMVantal rapporter genom en
budgetåret 199293 redovisadeförskottsgivning. Vid utgången av-

kronor i förskott till leverantörer.FMV totalt 9,5 miljarderca -
erhåller förskott bl.a. Celsiuskoncernen, VolvoFöretag ärstorasom

deloch Till delen ingår förskotten iSAAB. största som en upp-
gjorts konkurrens monopolupphandling.handlingar utansom -

förskotten denhar tidigare påpekat viktenRRV storaatt somav ses
förhållande till utlagdafinansiella tillgång de Andelen förskott iär.

bör därför regelmässigt i budgetprocessen. Ibeställningar prövas
förts under åretskall påpekas diskussionersammanhanget att om
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lösaleverantörsförskott i arbetet medutnyttjamöjligheterna attatt
ekonomiska problem.marinens

Älvsborgs 15Fo 34.Användning leasing vid IA 19 regementeav
myndigheten i tvåår uppmärksammathar vid revision 1991RRV att
investeringar, delsñnansieringsfonn för vissafall utnyttjat leasing som

invandrarverktill Statenslägenheter för uthyrninganskaffning av
för dennatvätthall. Vid tidenför anskaffningSIV, dels enav -
får leasastatlig myndighetsaknades direktivrevision när enom
anslags-för köpa dessa. Förbyggnader i ställetmaskiner och attetc.

sedvanlignormalt investeringarfinansierade myndigheter styrs genom
anslagsprövning.

finans-Projekteringsuppdrag medför lägenheterna:Leasingavtalet
november 1990till Väst ileasing FortFieringsforrn omgavsgenom

utsändes till femAnbudsförfråganlägenheter.entreprenad 52av
ifrån Flexisystem ABanbudet komoch lägstaentreprenörer som

fickdecember 19901990. Den 12den 28 novemberVårgårda antogs
för nybyggnadVårgårda kommuntillfälligt bygglovregementet avav

decemberden 4Hed. Bygglovet gälldelägenheter på Tånga52 t.0.m.
byggnaderna försesbygglovet skalleventuell förlängning1992. Vid av
med rundgång.vattenförsörjningen anordnassadeltakmed samt -

ifrån byggnadsnämndenförhandsbeskedinfordradeRegementet
ifallovanstående ändringarslippa utföraVårgårda kommun attom

bygglov-framgårförhandsbeskedetförlängdes. Avbygglovet att om
ovanstående ändringarintemed år behöversansökan förlängs ett

bruk kommeranvändas förförlängningenutföras. Avses permanent
maj 1991.utfärdades den 24Förhandsbeskedetkraven höjas.att -

FinansVårgårda ochFlexisystem i ABEntreprenadkontrakt mellan
nybyggnad 521990den decemberSkandic upprättades 17 avom

leasingavtaldag upprättadesTånga Hed. Sammalägenheter på ett
ovanståendeförhyrningSkandicoch Finansmellan regementet om av

utgång skulleår. Efter leasingtidenslägenheter i regementettre om-
Skandic köpareanvisa Finansskulle påfordraFinans Skandic så av-

% avgiftsunderla-uppgår till 5köpeskillingbyggnaden för som aven
Finanskronor eller tilltill 18 miljoneravgiftsunderlag uppgårget ca

% avgiftsunderlagetbelopp 5Skandic samtett motsvararutge som av
byggnaden tillbortforslingennedmonteringen ochbekosta avav

tidpunkt.Skandic angivenoch på FinansSkandic anvisad platsFinans
och kostnadenlägenheternaprojekteringenhar bekostatRegementet av

byggnaden,driftskall bekostaför bygglovet. Därutöver regementet av
fullvärdeförsälcringförunderhåll, kostnaderochreparationer etc.samt
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leasingavgift uppgår %till 9,99 avgiftsunderlagetsamt som av per
kvartal i år.tre

Leasingavtalet för tvätthall: juliI 1990 FortF Västregementetgav
uppdrag projektera, upphandla, byggleda och finansieraatt genom
leasing nybyggnad tvätthall. I yttrande från chefen för arménav som
kom tillhanda i oktober månad 1990 förklarade chefen förregementet
armén ärendet överlänmat till militärbefälhavaren för vidareatt var
handläggning. Den 29 oktober 1990 upprättades leasingavtal på tioett
år mellan Finans Skandic och leasing tvätthall.regementet om av
Leasingtidens startdag den januaril 1991 eller byggnadennär ärvar
fárdigställd och har undergått godkänd slutbesiktning. Under leasingti-
den har förvärva byggnaden ellerrätt anvisaregementet att annan
köpare till Finans Skandic fastställda belopp. Om interegementetav
utnyttjar angivna skall myndigheten vid leasingtidens utgångrättovan

belopp till Finans Skandic uppgår till %90utge ett som av av-
giftsunderlaget avgiftsunderlaget 5 miljoner kronor bekostasamtca
nedmontering och bortforsling byggnaden till Finans Skandicav av
anvisad plats och på Finans Skandic angiven tidpunkt.

RRV.-s allmänna synpunkter och rekommendationer: Revisionen
ifrågasätter lämpligheten i användning leasing i de aktuella fallen.av
Genom finansieringssâttet frångås ordinarie budget- och uppföljnings-
rutiner. Anskaffning utrustning och byggnader för årän ettav mera

leasing kan vidare innebära konflikt med nuvarandegenom en
budgetsystem. anslagsfinansieradEn myndighet bör avtalanormalt

åtagande för längre tid vad anslaget dvs. normaltän ettom avser,
budgetår. Revisionen vidare det kan ifrågasättas leasingattanser om
i dessa fall varit ekonomiskt bästa alternativ. Normalt borde en av
alla prioriterad investering för försvaret lönsamtparter mestvara

finansiering anslag.övergenom

RRV:s synpunkter och rekommendationer beträffande leasing av
Årskostnadenlägenheter: för leasing lägenheterna överstiger enligtav

uppgift två miljoner kronor. Enligt regleringsbrevet krävs enligt
handlingsregler för hyra lokaler härigenom regeringens formellaav
godkännande. Någon sådan prövning inte fallet.har skett i det aktuella

Det bör vidare bedömas olämpligt myndighet upprättarattsom en-
leasingavtal på år bygglov endast beviljats för två år ochnärett tre en

förlängning bygglovet eventuellt kan medföra ytterligare kostnaderav
för myndigheten. leasingavtalet SkandicI mellan Finans och-

fanns inte inskrivet hade förköpsrätt tillregementet att regementet
lägenheterna vid leasingtidens slut. tillkom efterDenna avtaletsrätt
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upprättande. revisionen detta brist i handläggningenanser vara en av
ärendet då det enligt de uppgifter lämnades vid revisionen ärsom
myndighetens avsikt förvärva lägenheterna efter leasingtidens slut.att

uppfattning olämpligtkan enligt revisionensDet attanses regemen---
juridiskt bindandetecknade leasingavtalet innan formella och avtaltet

Härigenom i praktiken betalnings-fanns med SIV. ikläddes staten ett
omfattning förhyrningen utklarad.innan behov ochansvar av var

RRV.-s synpunkter och rekommendationer beträffande leasing av
projektering tvätthall till FortF Västtvätthall: Uppdrag om av gavs av

myndigheten fått skriftligt godkärmande medelinnanregementet om
från för byggnaden. Revisionenöverordnad myndighet leasing av

uppdrag borde ha givits innan projektet startades.attanser

och rekommendationer påRRV redovisade synpunkteräven regemen-
redovisning och utnyttjande inkomster enligt följande: In-tets av

fått från SIV har myndigheten ikomster använtregementetsom egen
reglerings-verksamhet vilket strider regleringsbrevet. Enligtmot

handlingsregler skall inkomster från försvarsmaktens uthyrningbrevets
tillgodoföras anläggningar.bostäder anslag för anskaffning avav --

principiellt felaktigt kostnaderRevisionen vidare det är attattanser
denna inte ingår i den normala budgetuppföljningenoch intäkter artav

militärbefälhavarenchefen för armén och lokal myndighet ochmellan
ifrågasättas dethärigenom inte redovisas kan vidareDetöppet. -

lämpliga i statlig myndighet låter uttalat vinstintresseatt ett varaen
statliga myndigheter. Härigenomstyrande i samarbeten med andra

överföring medel mellan olika anslagsker i liten skala,änen, om av
den budgeten.i statliga

för upprättande ochSlutligen kommenterade RRV formerna avtalens
anförde Avtalskonstruktionema i leasingavtaldärvid bl.a. följande: är
generellt ensidiga och tyngande för leasingkunden. Som exempel kan

för leasingtidens utgång påskyldigheten vidnämnas regementet att
tvätthallmyndighetens bekostnad forsla bort lägenhetsbyggnader och

brist i avtalensdessa inte myndigheten. Enövertasom annanav -
utformning uppfattning det inteoch innehåll enligt revisionensär att

någon inskriven möjlighetfinns klausul sägaregementet attsom ger
avtalet i förtid.upp
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Problem RRV uppmärksammat i Vad kostar Invandrar-rapportensom
verkets förläggningar RRV F 1993:5

påRRV har uppdrag regeringen granskats Statens invandrarverksav
förläggningsverksamhetSIV i fråga kostnadseffektivitet ochom

affärsmässighet vid upphandling förläggningar, bl.a. SIV valtav om
de för fördelaktiga alternativen. Uppdraget omfattadestaten mest
också kontroll det förekommit fördyrande mellanhänder,av om
uthyrare inte betalat sina skatter eller dömts för ekonomisksom som
brottslighet.

A 20 Upphandlingsformen
RRV har i granskningen funnit SIV mycket sällan upphandlaratt
förläggningar anbudsförfarande. SIV använder i ställetettgenom
direktupphandling upphandingsform. Till viss del förklaras dettasom

SIV sällan har den tid krävs för upphandlaatt attav som genom
anbud. Flyktingtillströmningen svår förutse och behovetär att av
slussplatser kan därför snabbt ändras. SIV:s agerande ligger här också
i linje med vad upphandlingsförordningen medger, dvs. direktupp-att
handling främst skall användas då myndigheten har brådskande eller
oförutsedda behov. harRRV emellertid funnit direktupphandlingatt

används rutinmässigt vad gäller förläggningsplatser,även dvs.nya
sådana konverterats från slussplats till förläggningsplats. Härsom
borde SIV, enligt RRV, ha för planering. Denett utrymme genom-
snittliga vistelsetiden för asylsökande på slussar ligger på 4,5
månader. SIV har i RRV:s intervjuer dock angivit andra skäl till-
den omfattande direktupphandlingen. Bl.a. har anbudsförfarande

onödigt då vissa, främst objekt klassificerats unika.störreansetts som
Upphandlinsansvariga har de sin marknadskännedommenat att genom
direkt kunnat utesluta alternativ funnits. RRV har dock kunnatatt
observera motivet till valet upphandlingsform aldrig dokumente-att av

någon form dagboksanteckning eller motsvarande. Detras genom av
har därmed varit svårt bedöma upphandlingformen varitatt om
relevant i det enskilda fallet.

A 21 Kontroller
Vad gäller kontroller uthyrare har SIV haft något olika rutiner iav
olika regioner. Sedan hösten 1992 har samtliga regioner påtagligt

sina rutiner för kontrollera uthyrare. Upphand-stramat attupp
lingsansvariga hämtar in uppgifter samtliga uthyrare hosnu om nya
kreditupplysningsföretagen Soliditet eller Upplysningscentralen. Denna

kontroller aktuell utförligoch information såväl bolagstyp av ger om
privatpersoners ekonomiska förhållanden. Detta inbegriper vadsom
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gäller bolag information ledningbl.a. och omdömen ochägare,om
bolagets betalningsfönnâga, kreditvärdighetstyrelse, ekonomi och

finns registrerade.betalningsanmärkningar Angåendesamt om
privatpersoner kontrollerna uppgifter inkomst, aktie- ochger om
fastighetsinnehav, betalningsanmärkningar intressentinforrnation.samt
Regionerna har sedan årsskiftet kontinuerlig bevakningäven av

Ändrasbefintliga Soliditetuthyrare hos eller Upplysningscentralen. de
uppgifter kreditupplysningsföretagen tidigare fårgivit SIVsom
omedelbart besked detta. Vissa regioner har vidare sedanom

kronofogdens1992 påbörjat samarbete med specialen-ettsommaren
har funnit ovannämnda kontroller sällanhet. RRV SIV utöveratt-

för förebyggaytterligare kontakter eventuella tvister medtar att
uthyrare. Exempelvis inte referenser på uthyrare enligttas som
kontroller har ekonomiska problem. SIV begär heller inte rutinmässigt

avtal mellan uthyraren och fastighetsägare i de fall där denin
förstnämnde enbart verkar driftsbolag. Bristen på dylika rutinersom

fall utflyttnings-har i vissa lett till SIV ställts inför ersättnings- ochatt
Continentalkrav. Exempelvis hyrde SIV hotell 1992sommaren av en

sin avtal driftsbolag sköttei hade med etttur ettperson som som
för övrigt enda tredjemanskarak-hotellet, s.k. mellanhand, denen av

kontrollerade aldrig uthyrarenRRV funnit i urvalet. SIVtär attsom
referenser. Dåi besittning Hotellet och inte heller uthyrarentogvar av

krävde hotellet påinte skötte sina åtaganden hotellet SIVmot
utflyttning. kontrollerade då slussannexet SwedenVidare inte SIV

fastighetsägaren.hyrdes avtal farms mellan uthyraren ochGate om
fastighetsägaren ville konkursboet kännasNär gick i konkurssenare

vid uthyraren och ställde inför krav på ersättning och avvecklingSIV
fallen, fickslussen. Situationen kunde ordnas i båda idetav senare

medförde ytterligaredock SIV använda juridisk expertis, vilket
riskerkostnader. Exemplen pekar enligt RRV:s mening SIVsom

ställas inför uthyrare inte granskas. harkan Det ävennoggrantom -
framkommit granskningen brist på genomgripandeattav mer

medfört gjort affärer med uthyrare haftkontroller SIVatt som
sig regionskatteskulder. Exempelvis visade det uthyrareatt en som

flera år efter hand skaffat sig skatteskulder påNord anlitat under över
kontrollerat vid det800 000 kr. Region Nord hade enbart uthyraren

tillfället. framkommit Sydförsta Det har region hyrtäven att en
förläggning s.k. Reinefal-haft anknytning till det laav personer som
let. undersökningarRegionen hade i detta fall inte gjort noggranna

Reinefallet omskrivet mål flera anklagas för ha berövatLa därär attett personer
plundringmångmiljonbelopp i uteblivna skatter skalbolag.staten genom av
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efter ägarbyte. harRRV funnit exempel uppföljningävenett att-
hos Kronofogdemyndigheten inte gjorts då SIV gått in i avtal med
leverantörer haft skatteskulder.som

A 22 Dokumentation
Beträffande regionernas dokumentation upphandlingsförfarandetav
saknas enligt RRV systematiserade akter varje upphandlingsären-över
de där exempelvis offerter, anteckningar motiv för upphandlingom
och val upphandlingsform, alternativ vid upphandlingstillfället,av
beslut och efterföljande handling ingår. Detta försvårar både extern
och intern insyn uppföljning SIV:s upphandling.samt av

A 23 Avtals- och uppsägningstider
RRV har i avtalsgranskningen funnit vissa vad gäller hur SIVmönster
tidsmässigt bundit sig till olika objekt. För hotell och stugbyar med
helpension har SIV regel avtalat bindningstid på 9-12som om en
månader, förutsatt priset inte väsentligt högre normalt.är änatt
Uppsägningstiden fall oftasti dessa 2-3 månader före avtalstidensär
utgång. harRRV också kunnat avtalen dennanotera att typom av
anläggningar många gånger omförhandlas med års mellanrum. Dåett
priset på helpensionsanläggning varit oftasthögt, 250 kröveren per
bädd, har SIV normalt avtalat kortare hyresperioder på 2-6om ca
månader föregående uppsägning. Här finns dock undantag.utan

ÖstFörläggningen Plevnahöjden hyrdes exempelvis regionupp av
under 1992 på års tid och kostade bädd.300 krettsommaren per
Flera initiala investeringar i inventarier och enligtutrustning blev
SIV:s uppgifter bestämmande för hyrestidens längd. Region Syd hyrde
vidare den flytande anläggningen Pontonen 2 under 9 månader, vilken
kostade 385 kr bädd. Kostnaderna för anlägg-att transporteraper
ningen till Sverige gjorde enligt SIV längre hyrestid nödvändig.en -
De institutioner SIV hyr har enligt kontrakten något längre avtalstider

hotell- och stugbyanläggningarna, oftast kringän 1-3 år. Upp-
sägningstiden varierar mellan 3-9 månader före avtalstidens utgång.

Allmärmyttans lägenheter hyr SIV enligt hyreslagens bestämmelser-
tills vidare med månaders3 uppsägningstid. För övriga lägenhetso-
bjekt har avtalats skilda bindningstider. har i flera fall bunditSIVom
sig för långa perioder. modulanläggning exempelvisEn i Moheda har
hyrts år. Uthyrningen har dock skett Byggnadsstyrelsentre genom
och SIV har, enligt uppgift, i haft begränsadedessa fall mycketegen
möjligheter påverka kontraktens utformning. Nyproduceradeatt
lägenheter har vidare hyrts i Kramfors på 2,5 år bakgrundmot attav
SIV då skulle gällande momsregler. RRV har vidaregynnas av -
funnit lägenhetsanläggningar på s.k. fasta förläggningsorter hyrtsatt
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på mycket långa perioder. I region Väst har exempelvisupp an-
läggningarna i Falkenberg, Sagâsen och Svenshögen hyrts års10
tid. Falkenbergsanläggningen kan efter år7 då utgårsägas upp men
ersättning till uthyraren enligt då gällande hyresnivâ. Hyran är
dessutom indexreglerad och kan omförhandlas. Sagåsen kan sägas

tidigast månader före9 avtalets utgång, liksom Svenshögen. Vadupp
gäller den anläggningen har dock SIV till viss hyres-rättsenare en
reduktion varje år. RRV har kunnat finna haft affärsmässigaSIVatt
motiv för skriva denna avtal. Långa avtalstider har tecknatsatt typ av
rutinmässigt på där förläggningsverksamhet funnits sedan länge.orter
SIV har uppgivit oförmånliga villkor i avtalen varit svåraäven att att
ifrågasätta då fackligastarka intressen har funnits för bevaraatt
verksamhet på de fasta förläggningsorterna. Så exempelvis falletvar
vid tecknandet föravtal asylboende i Falkenberg.ett nyttav

24A Betalningstider och betalningsvillkor
RRV har kunnat finna vissa generella kring hur SIVmönster även
avtalat betalningstidpunkter. Helpensionsanläggningar på hotell ochom
stugbyar betalas normalt i efterskott, oftast 30 dagar vissa fallInetto.
betalar dock SIV fast del hyran i förskott och rörlig ien av en
efterskott. Några anläggningar handlades under den akutasom upp
situationen 1992 betalades också förskott.i Som exempelsommaren
kan region Syds upphandling anläggningennämnas Pontonenav
med förskottsbetalning på 800 000 kr. gjordes dockDenna moten
bankgaranti. sistnämndaDet har varit förutsättning dåäven en
regionen betalat förskott till hotell Alfas konkursbo. tillHyra-
institutioner betalas regel i förskott. gällerDetsamma lägenhetersom
där hyreslagen betalningsvillkoren, normalt månad i förskott.anger en

funnitRRV har emellertid fall förskottet lämnatsdär längre tid ien
förväg. förskottKvartalsvisa betalas till uthyraren anlägg-t.ex. av
ningen i Falkenberg, likaså till kommunen för anläggningen i Motala.
Vidare har region Nord avtalat ârsvisa förskott för administrativaom

Österbruk.lokaler i Gimo och Det vanligt binder sigSIVär att att--
betala visst antal garantiplatser eller visst garantibelopp i avtalenett ett
med hotell- stugbyförläggningaroch vissa institutionsförlägg-samt
ningar. Nivåerna för garantin varierar mellan %.60-100ca
Lägenhetsförläggningar betalas dock alltid enligt fast hyra. I etten -
antal fall har SIV avtalat lägre pris vid högt kapacitetsut-ett ettom
nyttjande anläggning. För anläggningen Stora Ekeberg betalarav en
SIV exempelvis 125 kr för 375 boende. därutöverPlatser kostar 75
kr.
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A 25 Ansvarsklausuler
Det finns klar skiljelinje mellan hotell- och stugbyförläggningar åen

institutioner lägenheter den gällersidan och och å andra vad SIV:sena
möjligheter avtala bort för förslitning skadegörelse.och Iatt ansvar
avtalen med den förstnämnda kategorin har SIV lyckatsregelsom
friskriva sig från allt ekonomiskt Standardavtal finnsI SIV:sansvar.
formuleringar inte bolaget för skadegörelse på eller°SIV ersättersom
stöld bolaget tillhörig egendom och SIV har ingen skyldighet attav
âteranpassa eller i övrigt återställa anläggningen vid avtalstidens slut

heller skyldighet erlägga ersättning härför. Hotell- ochatt -
stugbyregeln har dock kunnat användas genomgående. Exempelvis
står för alla renoveringskostnader för Kolbodaanläggningen iSIV
region Syd. gäller hotell i Karlstad. RegionDetsamma Arton Väst tog

sistnämnda fallet komma ifråni det över sätt ettansvaret ett attsom
skadeståndskrav från uthyrare. Tvisten bottnade itidigare attsamma

klausulerna skadegörelse hade formulerats på otydligt i detsättettom
märktursprungliga avtalet. Företrädare för region har lagVäst över

för komma ifrån förallt svårigheter SIV heltstörre att ansvarav
skadegörelse hotellförläggningar då uthyrare funnits med under en

ofta för förslitning,längre tid. Nya uthyrare underskattar kostnaderna
vilka inbegriper vite betalas till SIV då lokalerdessutom ett somsom

förläggningsverksamheten.kan utnyttjas för den ordinarierenoveras
lägenhetsförläggningarOnormalt slitage och skadegörelse på SIVär-

enligt hyreslagen. Kommuner och landstingskyldig ersättaatt som
föroftast står uthyrare institutioner har krav överattsammasom av

finns dag ingen klar praxis kringhuvud hyra Det i närut.taget -
för skall betalas. Förslitning på Valdemars-ersättning skadegörelse

viksförläggningen har betalats i form hyresersättning påextraav en
Östm2. har hitintills betalat uthyrare vid103 kr Region av-per

flyktingförläggningarveckling. Slitaget och skadegörelsen på är-
kostnads-enligt uppgifter och påverkar därför i hög gradSIV:s stor

harbilden för lägenhetsförläggningar. Ersättning för skadegörelse
och med mycketdock karaktären s.k. dold kostnad iännu attav en

flertalet heller inte varit i bruklägenhetsförläggningar avvecklats och
för flyktingverksamhet under någon längre tid.

A 26 underskrifterSena
i granskningen det vanligt avtalRRV har kunnat äratt attnotera

efter till anläggningen. vissa fall har avtalundertecknas tillträdet I
flera tillträder regelskrivits under månader i efterhand. SIV dock som

finnsmuntlig överenskommelse i grunden. Iinte objekt ettutan att en
för-fall emellertid flyttat in i förläggningar medanfåtal har SIV

framgått dethandlingar pågått. granskningen harAv att sena-
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arbetssituation.pressademånga gångeravtalstecknandet speglar SIV:s
undertecknas i tidavtalvill ändå understryka viktendockRRV attav

förhandlingsläge.onödiga tvister ochför undvika sämreatt

Upphandling inventarier27A av
upphandlingarfall funnit omotiverat dyranågraRRV har i av

exempelvisefter regionaliseringen,första åreninventarier, under de
efterför inventariema harPrisettill förläggningen Backamo. satts

dennamedgerkalkylunderlag. SIVuppskattningar typattutangrova
förklarasförekommit och de kanupphandlingardåliga att avav

vid tillfället.upphandlingskompetensbristande

hyror28 BundnaA
exempelundersökningsåren finnsfrån tidigaavtal främst deI ett par

årellerhyresnivå förvid vissSIV bundit sig ettettatt paren
Alfa ochanläggningarna Rämshyttan,exempelvisframåt. gällerDetta

Även tendens i avtalenhaft sjunkandehyresnivåernaKolboda. enom
ljus. Deåtminstone i dagensoförmånliga,förefaller sådana villkor

prissättning.för marknadsmässiglämnar inget utrymme

29 formuleringarA Vaga
uttryckts i1990-1991 harfrämst från årenVissa villkor i avtal

hamnat itill följd SIVvilket fåttmycket allmänna atttermer,
förekomAngående skadegörelsetolkningstvister med uthyraren. t.ex.

skadegörelse,skyldig föri första handden boende är attatt men
med uthyrarenbetala, skulleinte kundeSIV, den boende göra uppom

innehöll formule-vanligt avtalenvidaresamförstånd. Deti attvar-
utgångavtalstidensantal månader innanXringar SIV senastattsom

avtalet,förlängningeventuellpåkalla förhandlingarskulle avom en
uppsägning.med Dettaliktydigtjuridisk expertis intevilket enligt var

och uthyrarenmellan SIVomfattande tolkningstvistledde tillt.ex. en
nackdel.utföll till SIV:svilkenKolbodaanläggningen,av

kostnader för avskrivning30 ExtraA
tagit på sittexempel på SIVurval funnitRRV har i sitt attatt ansvar

SIVuthyraren. Närborde liggakostnader normaltbetala som
ochWintergarden år 1991hyrde förläggningenregion Västgenom

betala uthyrarenshyranfick SIVbehövde moduler ävenutöverextra
enbarthyrdesbortforsling. Modulernamodulernasavskrivningar samt

intemånader. Om SIVpå 60skulle avskrivasmånaders tid,2 men
restvårdet.lösakontraktet skyldigenligtförlängde avtalet attvar man

affärs-haftfinna SIVfall inte kunnatvad gäller dettaRRV har att
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mässiga motiv avtala denna kostnader. Deatt typ extraom av
fördyrade väsentligt priset på förläggningen.

A 31 Mellanhänder
Sammanfattningsvis kan RRV konstatera SIV siganväntatt av
mellanhänder i sin upphandling förläggningskapacitet. Såvitt RRVav
kan bedöma har detta i de flesta fall uthyrarens policy ellerstyrts av
önskemål. I några fall har SIV mäklare på grund behovetanvänt av av
specialkunskap vid upphandling fartyg. I fall hotellt.ex. ettav
Continental berodde mellanhandsförhållandet på SIV gjortatt
tillräckliga kontroller. Det självklart mellanhänder utförär att som
visst arbete betalt för detta. Generellt kan dock RRV konstateratar att
SIV i de allra flesta fall försöker skriva avtal direkt tillmed ägaren
potentiella förläggningar eller ombud. harRRV dock iägarens
granskningen erfarit SIV ofta erbjuds objekt flertalatt ettsamma av

Det finns därför all anledning för SIV referenser ochatt tapersoner.
kontroller på sina förhandlingsparter.göra

Kontroll leverantörerav

A 32 Genomgången i RSV:s register de 300 företag hyrav m.m. som
förläggningskapacitet till SIV visar 21 dessa inte harut att av

registrerat sig arbetsgivare. Detta kan i och för sig bero på attsom
inte har några anställda då det små enskilda firmor.ärt.ex.man

Sammanlagt företag18 inte registrerade för därav någraär moms,
inte heller registrerade arbetsgivare. I denna finnsärsom som grupp

stiftelserantal och ideella föreningar. Av de 300 leverantörernaett -
återfinns 35 i kronofogdemyndighetens register REX, 20varav

för 0 kr i skulder. Detta innebär dessa har haft skatte- ellernoteras att
avgiftsskulder under de två åren. Totalt 10 leverantörer harsenaste
försatts i konkurs. hadeDessa sammanlagd skuld till istatenen
februari 1993 på milj. kr.2,5 I två fall farms skulder på överca
650 OOO kr.

A 33 RRV har kontroll ovanstående urval leverantörer igenom av
Upplysningscentralens register funnit flera anmärkningar. Flertalet av
uthyrama har skulder för skatter och arbetsgivaravgifterutöver även
betalningsanmärkningar för andra skulder. förekommandeVanligt-
anmärkningar från Upplysningscentralen på uthyrama vidare attvar
kontinuitet saknades i ledningen, bokslut granskats godkändatt av
revisor, fannsdet revisionsanmärkningar och räkenskaperatt att
saknades. På vissa företag hade dessutom namnbytenantalett
registrerats, vilket kan tyda på brist på stabilitet.
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till de redovisade fallen nri anslutningBeträffande RRV:s bedömning
för-kostar Invandrarverketstill Vad20-33 hänvisas rapporten

1993:5läggningar RRV F

Ofta skerutanför förvaltningsuppgifter.går sina34 MyndigheternaA
områden liggersig insyfte behålla jobbenidet att somman ger-

åtagitmyndighetsuppgiften. haregentliga Försvaretutanför den t.ex.
Lapplandsflyg. Problemetflygverksamhet i Norrlandcivilsig --

personal-rationaliseringar,i samband medi övrigtförekommer t.ex.
butiker.

ajjfärsmâssighet35 BristandeA
iblandbeteenden,vid affärsmässigaStatliga myndigheter är ovana

avtalsparterföretag de harde enskildatycks de inte inse att somsom
vid affärsjuridik.Förvaltningsjurister intevinstsyfte.i är vanaagerar

vidaffärsjuristertill specialiseradeinte tillgångFramförallt finns det
erhållasdockAffärsjuridisk kompetens kanmyndigheterna. genom

Exempelvisdåliga avtal.advokatbyråer. Ovanananlitande gerav
ekonomisystembilligamyndigheter köperförekommer det att som

avtal krävskonsulthjälp. Vid densig kräva dyrsedan visar typer av
bedömaför kunnaekonomisystemkunskap rättallmän attomen

lämpligast.vilken avtal ärtyp av som

tidsmässigalångasluts medproblem avtal36A Ett är attstort
budgetår.löpandeiblandbindningstider avsevärt utöver

riksredovis-säkerhet ikrav påvissa situationer37 RRV ställer iA
förekonomisktskallagerandeoch myndigheternasningen att vara

mellanmotsättningenproblem iliggerhelhet. Det ettstaten som
dualism ifinnsför Detdelegering och helhetsansvaret staten. en

delegering och helhetsansvar.beträffandesignalerna från ägaren staten
myndighetenförhållande till vadimyndighetbör krävasAnsvar av en

påverka.kan

Sambruksprojekt38A
upphandlingavtalsproblematik vidförekommerDet t.ex. aven

landstingsamordning mellansyftar tillSambrukhotelltjänster. stat,
problem harförefallit bramed hotell harAvtaloch kommun. men

juridisknågoninte funnitspå grund detuppkommit person somav
och frågajuridiskSambruket ingenhotellet.till ärmotpart person

uppkommithar är motpart.vem som
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A 39 Universitetet i Linköping har inte till statsverket inbetalt de
ränteinkomster uppgående till 1,4 miljoner kronor erhållitsca som
grund otillåten medelsplacering bank. RRV finner detav -
anmärkningsvärt universitetets ledning inte har betalt in räntevin-att

universitetets styrelse beslutat så skulle ske.sterna trots att att

A 40 Universitetet i Linköping har inte heller, påpekanden fråntrots
revisionen i 1991 och 1992, ändrat sina placeringsrutinerrapporter
eller analyserat sina bankplaceringar för utreda uppdragsmedelatt om
har placerats felaktigt på bank. De räntevinster därigenomsom
uppstått skall omedelbart inbetalas till statsverket. Enligt tidigare
regler skulle medlen överföras till statsverkets checkräkning men
enligt det regelverket från den juli 1993 skall sådana1 placeringarnya
överföras till räntekonto i Riksgäldskontoret. Enligt regleringsbrevet
för budgetåret 199394 skall gåvor och donationer, förvaltasintesom
skilt från universitetet och inte inom dess fondförvaltning, placeras på
universitetets räntekonto. Det kapital 100 miljonersom avses, ca
kronor, medel de gåvo- och donationsmedel finnsutgör utöver isom
fonder vid universitet. konstaterarRRV universitetet inte haratt-
åtgärdat otillåtna räntebärande placeringar eller utarbetat rutinernya
för placeringar. RRV finner universitetet inte följer gällandeatt
regelverk upprepade anmaningar härom.trots

A 41 har tidigare påpekatRRV brister fanns i rutinerna föratt
hantering kundfordringar, vilka i föregående årsbokslut uppgick tillav
21 miljoner kronor. Universitetet uppmanades förbättra rutinernaatt
för minska framtida kundförluster. Rutinerna har dockatt snarare
försämrats under det gångna året, samtidigt kundfordringarna isom
årsbokslutet ökat till 30 miljoner kronor. Rutinerna har sigvisat vara
så bristfälliga det praktikeni omöjligt kundför-huräratt att storase
lusterna varit, bedöma vilka fordringar genomföraosäkra ellerärsom

åldersanalys. Universitet ånyo RRV överatten uppmanas av se-
sina rutiner för hantering kundfordringar. Större krav måste ställasav
på dokumentation och uppföljning. Rutiner för kontroll kundersav
betalningsförmåga bör införas för framtidaminska kundförluster.att

A 42 påpekade föregåendeRRV i års det olämpliga irapport att
chefen för enheten för Industriell Mikroelektronik och Materialteknik
IMM vid Uppdragsverksamheten ingår avtal eller tecknar utbe-
talningsorder avseende bolag i vilka han styrelseledamot ochär
aktieägare jäv därmed torde föreligga förvaltningslagenenligtsamt att
1986:223. sittI RRV:s ansåg styrelsen jäv interapport attsvar
förelåg. vidhåller sin ståndpunkt. jävsförhållande gälltRRV Då samma

400



Bilaga 31993:136SOU

börprincipiell vikt,fråganochbudgetåret 199293 ärunderäven av
bud-underupphörtvid IMMverksamhetenoaktatden prövas, att

tillvänder siguniversitetetdärförföreslårRRV199394.getåret att
prövad.jävfå fråganJustitiekanslern för att om

koncernrekonstruktionmedverkan i43 UniversitetetsA av en
rekonstruktionmedverkat iånyoLinköping harUniversitetet i aven

SMS ställt inABMikrosystemSvenskaefter detkoncernbolagen att
denavtal dateratundertecknatharUniversitetetbetalningarna. ett

verksamheternarekonstrueradärmed godkäntoch1992oktober att7
Grindmatriser ABoch SvenskaSMSMIABMicroinvest ABi samt

med SMSavtalundertecknatuniversitetethar ettSGA. Dessutom om
avtali dettadelrörelsen. SombedrivnaSMSdenÖvertagande avav

Universitetetfrån SMS.faktura000 krbetalt 100universitetethar mot
till denfram000 krpå 647moratoriumSMSocksåhar ettgett

kundfordringardärutöverUniversitetet har1993.december31
betraktaskr kan950 000tillårsbokslutetiSMS somupptagna somca

fannsfordringar000 kr428beloppAv detta ärosäkra fordringar. som
månaderdvs.april 1993,20årsbokslut. Denföregåendemed i sex-

Kammarkollegi-godkänneravtalsundertecknandet,förtidpunktenefter
beskrivnarekonstruktionen. Ovanmedverkar iuniversitetetattet

Vidgenomförts.delvishade då redanrekonstruktionsåtgärder --
förekomstendet bl.a.framkommithargranskningen att avgenom

medförgäller. Dettavilka avtaloklart attolika avtalsvarianter, är som
gjort.universitetetvilka åtagandenvisasenkelt kanochklartdet inte

tolkningentvist kan uppkommaförockså riskfinnsUppenbart att om
ocksåharGranskningengäller.avtalvilkaochavtalen somomav -

åtagan-universitetetsskillnader gällandeväsentligadet finnsvisat att
avtaldeKammarkollegiet ochtillställdesdet avtalmellanden somsom

Även tvåmellan deSMS.respektivemed bankundertecknats senare
ilämpligaekonomisktdetifrågasätter attRRVskillnader.finns -

rekonstruktiontillgång bidraytterligarevaltuniversitetet avatt enen
avtaldetamnärkningsvärt,RRVenligtDet attkoncernbolagen. är som

rekonstruktionkammarkollegiettillför begärangrundtillligger om
bankavtal medövrigamotsvarandemedinte överensstämmer

vidare universitetetanmärkningsvärtSMS. Det attrespektive är-
månader efter dettillstånd förstKammarkollegiets attinhämtat ca sex

förvånandeförverkligas. Det ärbörjat attrekonstruktionsplanen
RRVinformerat1992heller under hösten attinteuniversitetet

avtalellerföreståendevaritrekonstruktion nära attideltagande en
revisionenmedvetetväluniversitetet attundertecknats, atttrots omvar

bolagen.närståendedeochgranskade IMMtidpunktvid denna
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A 44 Bildande forsknings- och utvecklingsbolagav
Universitetet i Linköping har tillsammans med Kungl. Tekniska
Högskolan i Stockholm KTH beslutat bilda forsknings- ochatt ett
utvecklingsbolag inom mikroelektronikområdet, IMC AB. Därutöver
har universitetet beslutat tills vidare framoch till den julil 1993,att
bedriva verksamheten vid IMC i form bolag under stiftelsen IM:sav
styrelse. Universitetet har vidare beslutat sedan regeringensatt,
tillstånd erhållits, överflytta ägandet bolaget från IM till KTHettav av
och universitetet bolag. SMSägt personal överfördes efter-
rekonstruktionen och universitetets övertagande rörelsen tillav en

enhet inom IM, benämnd IMSMS. Detta skeddeseparat som en
förberedelse till bildandet IMC AB. Ett avtal mellan IM ochav -
universitetet har den 20 januariupprättats 1993. I avtalet bl.a.sägs att
Industriell mikroelektronik och materialteknik, förbinderIMM, sig

täcka eventuellt uppkommande underskott inom avdelningenatt SMS
den 30 juni 1993. Denna överenskommelse förlängst.o.m. automatiskt

med kvartal uppsägning sker. Uppsägningstidenett är treom
månader. Universitetet har till SMSIM under 199293 utbetalt-
sammanlagt miljoner1,1 kronor för upparbetade kostnader i olikaca
projekt. Fakturorna utställda Svenskaär Mikrosystem ABIMav men

i övrigt SMS fakturor förutom postgironumret IM:sut ärser attsom
och betalningarna har således gått till IM. Till dessa fakturor--
kommer dessutom faktura från Institutet för mikroelektronik IM påen

1,3 miljoner kronor avseende underskott SMS verksamhet hosca av
Insititutet för Mikroelektronik 93-06-30. Denna faktura dockper var
inte betald universitet i mitten december 1993. Upprättandeav av -

avtal och bildande IMC AB helägt dotterbolag till IMettav av som
diskussioner eventuellt Övertagande detta bolag harsamt om av

medfört det, både inom universitetet och inom bidragsgivandeatt
organisationer, råder osäkerhet IM och IMC AB.ägerom vem som
Osäkerhet torde därmed föreliggaäven vid tecknande avtal,av
Övertagande personal, avseende både IM och IMC AB.av m.m.

RRV ställer sig mycket frågande till ordningen och förfarandet i
samband med IM och IMC ABxs konstruktion upprättandesamt av
avtal innan tillåtelse bilda och bolag erhållits frånäga regeringen.att

finnerRRV det anmärkningsvärt universitetet tecknar avtal medatt ett
stiftelse, innebärande universitetet förbinder sig täckaatten att

obegränsade underskott.
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myndighetmedsambandframkommit i attProblemB. ensom
lagts ned

arméns grund-omstruktureringbeslutathar1 RiksdagenB att aven
innebärvilket bl.a.genomföras,skallkrigsorganisation ettoch att

harFortiñkationsförvaltningenavvecklas.skallmiloverkstäderantal
berördasamråd mediavvecklingengenomförauppdragifått att

skäl försocialaskallavvecklingenmyndigheter. Vidmilitära persona-
månmöjligasteiförsäljningenmotiv förStatens ärprioriteras.len att

köpeskillingenpersonal ochför uppsagdanställningfortsattsäkerställa
härtill.med hänsynhar satts

Fortiñaktionsförvaltningenavveckling harsamband med dennal
aktiebolagprivatägtochmellanköpekontrakt ettupprättat statenett

avtalsklausulervissa oklarafinnskontraktetfastighet. Ivilket enavser
såsom

kommertillträdesdagenföresäljarenmedveten attKöparen är attom-
Inventariernabehöver. ärsäljareninventariertill vissata somvara

angivna.inte närmare
tillträdesdagenintillfastigheteniinvesteringarEventuella görssom-

särskildfall tecknasförekommande överens-säljaren. Ibeslutas av
till säljarenersättningangåendeoch säljköparenkommelse mellan aren
förriskinnbära vissFörefallerinvesteringar. statenför dessa

investe-skyldighetnågon ersättaåtagit siginteeftersom köparen att
ringarna.

finns inomADB-utrustningall denundantasFrån köpet som-
bortharsäljaren. Försvarettillhörfastigheten och ut-att tasom

tillträdesdagen.eftermånader1994-12-31 sexförerustningen
vadHuringår inte i köpet.tillhör säljarenInventarier vet mansom

vemtillhörsom
kontorsbarackbefintligvidare hatillsmedgesSäljaren rätt att en-

begränsadsäljaren imedgerfastigheten. Köparenuppställd att
utrustningkontorsmaskinellutnyttjaersättning, samtomfattning, utan

tolkningstvistförriskinnebäraFörefallersanitära utrymmen.
omfattningbegränsadinnebördenangående av

statliggällande avtal näröverföringmedProblemC. enav
privatiseratsövergått bolagsform elleriverksamhet

Byggnads-ombildades1992beslut årriksdagensenlighet med1C I
oktoberdenupphörde 1myndighetenochår 1993understyrelsen

granskningfördjupadgjortuppdragpå regeringenshar1993. RRV en
harGranskningenKBS.Byggnadsstyrelsenvidverksamhetenav

allmänhet ochfrån KBS iavknoppningaromfattatfrämst egen-
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regiverksamheten i synnerhet. Avtalen avseende överlåtelse av
tillgångar och skulder övriga ersättningar mellan KBS och desamt tre
egen-regibolagen har granskats. KBS verksamhet innefattade inte bara
fastighetsförvaltning byggproduktionäven i regi. Organisa-utan egen
toriskt bedrevs denna verksamhet enheter med lokalisering tilltresom
Stockholm, Uppsala och Lund.

sinI bedömning händelsutvecklingen betonade denRRV grund-av
läggande principen överföringar medel från skall utgåatt statenav

från regeringens beslut baserat på riksdagens bemyndigande. Vid
RRV:s granskning har iakttagits överträdelser från denna grundprincip

inte har stöd i andra behöriga beslut. Generaldirektörensom --
beslutade den 30 juni 1993 verksamheten i egen-regienheternaatt
skulle överlåtas enligt avtal. Vid tiden för beslutet saknades

Överlåtelseavtalenemellertid överlâtelseavtal med denna innebörd.
slöts först den 7 september 1993 i samband med under-parternas
tecknande. Beslutet sålunda anmärkningsvärt.är I överlåtelseavta--
len saknades förbehåll statsmakternas godkännande affären,om av
vilket helt strider gällande regelverk. En konsekvensmot attav-
överlâtelseavtalet skrevs under statliga medel överfördes frånattvar
KBS med retroaktiv verkan fr.o.m. den 1 juni 1993. Av ett av-
generaldirektörens beslut den 30 juni 1993 framgår KBS redanatt
hade erhållit köpeskillingen avseende egen-regibolaget i Stockholm

aktiebreven skulle överlämnas till köparen ochsamt att denne ävenatt
skulle införas i bolagets aktiebok.ägare Vissa andra verksam-som -
heter egen-regiverksamhetenän har privatlserats. Det gäller bl.a.
mark- och parkskötseln ingick i egen-regienheten i Stockholm.som
Två f.d. anställda vid KBS huvudägare i förär ändamålet bildatett
bolag och ytterligare 13 varit anställda KBS ingårpersoner som av

delägare eller anställda. Avtal mellan KBS och det nybildadesom
bolaget slöts inte förrän den 1 december 1993 verksamhetentrots att

från KBS denöver 1 oktober 1993. I flera fall hartogs maskiner-
och inventarier tillhörande KBS sålts till de nybildade bolagen. Värdet

maskinerövertagna och inventarier beträffande mark-störst ochav var
parkskötselbolaget, där RRV beräknat inköpspriset uppgått tillatt
minst miljoner4 kronor medan försäljningspriset till bolaget var
600 000 kr. RRV detta fårsäger pris förmånligt.att anses vara -
Vad gäller övriga bolagsbildningar kan, enligt RRV:s uppfattning, viss
generell kritik riktas tillvägagångssättet för utformningen avtalmot av
mellan KBS och de nystartade bolagen: Det gäller främst förhållandet

eventuella övertagandeförmåners storlek svår bedömaatt är att
eftersom Övertagande pågående uppdrag och avtal med kunder iav
samtliga granskade fall har värderats till noll. Dessutom har värdering

maskiner, inventarier och rättigheter överlåtits KBSav som av
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utsträck-iharInköpsvärdenöversiktligt. stormycketvärderats m.m.
mellanavtalvissaocksåkanavtalen. Detsaknats i attnoterasning -

ochformella bristerantaluppvisarbolagennybildadeoch deKBS ett
sida skallfrånuppföljningenbeträffande hurbl.a. statensoklarheter

1993.novemberföre den lskrivitsavtalfrämstgällerske. Detta som
RRVoklarheterochproblemovanståendetillhänvisningMed anser-

fastställertydligtenskilt falli varjeregeringenangelägetdet är attatt
försäljningochbolagiseringarprivatiseringar,vilkainom avramar

ombildningaravvecklingarsamband medifår skeegendomstatlig av
myndigheter.statliga

UnderFörsvarsmedia.ochFörsvarsdataPrivatiseringen2C av
privatiseringalternativtbolagiseringförslag1992 ladeshösten avom

Fmedia.Mediecenteroch FörsvaretsFdataDatacenterFörsvarets
WM-Dataverksamhetmyndigheternas1993Under våren övertogs av

verksamhetentillträdakundeTelub AB. KöparenrespektiveAB ca
privatise-förförutsättningbeslut. Enriksdagensmånader efter3 -

tillfredsstäl-medöverlåtelseaffärsmässigkombineraringen att envar
särskildEnmyndighet.anställdasåvälförvillkorlande som -

föravtalsförslagframförhandlamandatmedutsågsutredare att
fondkommissionärs-anlitadeUtredarengodkännanden.regeringens en

kännedomnödvändigerhållaföraffärsjuristfirma att omsamt en
affärsjuridisk kompetens.avyttringsprocessermarknad, samt

följande:RRVanfördeförhållandenstatligaspecifiktBeträffande
motsvarighettidigarehar ingenFmediaochFdataUtförsälj ningarna av

mycketmed denkombineratförhållandeDettastatsförvaltningen.inom
tilluppfattningRRV:senligtmedverkade i sigsnabba beslutsprocessen

skede.förrän ibeaktadesinteförhållanden ett sentstatligaspecifiktatt
nedläggningfrämstområdet harerfarenheter inom avsettTidigare

Uppläggningenmyndigheter.bolagiseringrespektive avav -
normaltdet ärfölja mönsterplaneradaffärsuppgörelsen att somvar

innebärFörfarandetnäringslivet. attimkråmsaffär inoms.k.för en
samtidigtaffärsredovisningenhelatillträdesdagenpå övertarköparen

Genomtill köparen.överförslikvidkontontilldispositionsrättensom
checkräk-statsverketstillkoppladelikvidkonton ärmyndigheternasatt

Medköpare.tillöverlåtasdock inte externdessakanning en
för köparengenomförbartpraktisktintedet hellerhäravanledning var

skullekortfristigoch skulder naturtillgångarde somöverta avatt
leverantörsskulder.ochkundfordringardessa,regleras över t.ex.

underdettamedfördeadministrativt statenoch attOrganisatoriskt en
redovisningssystempersonalsåväl denbehövdeövergångstid somsom

istadiumtidigarepåRRV ettförvärvet.ingått i att manmenar
problem.ovanståendeidentifierathabordeavvecklingsprocessen -
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Köparen indikerade vid båda privatiseringarna tillgångarna iatt
balansräkningen varit övervärderade. Man har därvid hänvisat till god
redovisningssed inom näringslivet. Enligt RRV finns vad avser
redovisning anläggningstillgångar inga skillnader i begreppet godav
redovisningssed mellan näringslivet och statsförvaltningen. RRV

de särskilda värderingsfrågoratt framkommitmenar vid för-som
handlingarna avseende definition och tillämpning begreppet godav
redovisningssed borde ha klarlagts före avtalsteckning.

RRV anförde dessutom följande avslutande synpunkter: Privatise-
ringen Fdata och Fmedia framgått mycket snabbav var som ovan en

från riksdagsbeslut till köparens tillträdesdag. Den korta tidenprocess
möjliggjordes enligt RRV endast fåtal aktörer involveradesatt ettav
från säljarens sida. Härigenom uppnåddes korta beslutsvägar. Den
snabba handläggningen minskade mycket den osäkerhetav som
myndighet och personal normalt upplever i samband med omorganisa-
tioner. Det höga i kombination medtempot avsaknad tidigareav
erfarenhet privatisering medförde dock samtidigt det underav att

gång uppstod problem främst administrativ karaktärprocessens av som
varken säljare eller köpare hade förutsett. De totala effekterna av-

privatisering, såväl verksarnhets- affärsmässiga, kan inteen som
utvärderas fullt förrän några år. Huruvidaut privatiseringen i sigom

köpeskilling inneburit vinster för köpareoavsett respektive säljare är
i sig beroende kommande behov de tjänsterstatens Fdataav av som
respektive Fmedia producerade.

C 3 Myndigheten Statens hundskola under avveckling har hyrt ut
lokaler till nybildat bolag skulleett Hundskolansöverm.m. tasom
verksamhet. Något underlag visar efter vilka grunder dennasom
hyressättning skett, har inte uppvisats upprepade förfråganingartrots

RRV. heller har hyresavtal med Byggnadsstyrelsen kunnatav
uppvisas. Avtal för uthyrning till andra förhyrare har tecknats av
myndigheten varvid intäkten heller redovisats i myndigheten.

D. Situationer där det förekommit har blivitatt staten tvungen att
förta myndighets påavtal inte sättettansvar avsetten

D 1 Ett privatägt företag SGA med anknytning till Linköpings
universitet gjorde sale-leasebackajjfär viss utrustning. I sambanden av

Östgötamed denna affär mellan SGA och Enskilda Bank tecknade
universitetet garantzförbindelse innebärande för det fall SGAen att
inte skulle klara sina åtaganden skulle universitetet köpa utrustningen
till restvärde inkl. oguldna avgifter. Detta medförde universitetetatt
under tiden hösten 1990 till den 30 september 1991 betalade leasingav-
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därefter lösteoch547 krräkning på 4 545företagets utrust-gifter för
500 0000 kr.för 3ningen

förersättningarutbetaltavveckling harunderhundskola2 StatensD
kr657 000till 2uppgåendegarantiâtagandenochreklamationer ca

utanförheltliggerersättningar000 kr. Dessa105redovisade 1mot
detochavtal mellanförutsetts iåtaganden upprättat statende som

tillgängligt.avtaletbolagetnybildade

befogenheter inomochfrågaiBristerE. ansvarom
betydelseekonomiskingå avtalmyndigheterna att av

inköpenligt RRVhöranskaffningenstatligaden attTill bilden1E av
avropsavtal ochtecknadevid sidan attomfattningigörs stor av

och tjänste-upphandlande enheterföribland saknasbeloppsgrânser
män.

vadföljamöjligheterRRVenligtdelegering krävs att2 VidE upp
denoch kompetenskontrollinstitutionellkrävsDethänt.som

regler iEG-anpassadeinförsdetsamtidigt t.ex.nivåndelegerade som
upphandlingslagen.

medbidrasigförbunditi avtalharLinköpingUniversitetet i att3E
mikrosystemprojekt. RRVfinansieringentillmiljoner kronor ett3 av

finansiering.dennaför beslutunderlagnågotdelinte fåtthar omav
möjlighetberedasgällande regler,enligtstyrelse skall,Universitetets

RRVskett.Så har inteåtagande.sådanttillställning ettatt ta -
verksamhetexternñnansieradfalli deendastdetanmärker äratt en

verksamhetenhögskoleenhetförbetydelsesynnerligbedöms ha somen
samtligaförfmansiärendenbedrivasfår externaatt svararutan

dettahögskolestyrelsen. IfrånmedgivandeDärvid krävskostnader.
högskolesty-Likaså saknasdokumenterade.skälsådanafall finns inga

medgivande.relsens

Jävsförhållande4E
styrelseledamot,delägare,hanhar, ärför IMMChefen trots att

ochkoncernen,privata% i den10 attesteratoch arbetarfinnatecknare
mellantransaktionergranskadesamtligaförutbetalningsordertecknat

undertecknatocksåharHanoch koncernen.leasingbolagetIMM,
mikrosystempro-gällandekoncernbolagenochIMMmellankontrakt

förestån-ochchefIMM:sbådeharfakturorkontrakt ochjektet. Vissa
förestån-ocksåundertecknatTeCTeknikCentrum attför trotsdaren

tidigareTeCFöreståndaren ikoncernen.idelägaredaren varär -
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styrelseledamot i koncernbolagen avgick på uppmaningett av men av
styrelsen för TeC och byråchefen för administrativa byrån då de ansåg

jäv förelåg. Styrelsen för TeC och byråchefen för administrativaatt
har däremot godkänt chefen för IMM och tecknar utbetal-att attesterar
ningsorder för IMM:s räkning han delägare, styrelseleda-ärtrots att

firmatecknare och arbetar för koncernen. RRV finnermot, detatt-
uppenbart olämpligtär chefen för IMM och föreståndaren för TeCatt

ingår avtalkontrakt eller tecknar utbetalningsorder för transaktioner
med dem närstående bolag eller för sådana transaktioner kansom

till för dem närstående bolag. Om avtalkontraktnyttaanses vara
undertecknas eller utbetalningsorder tecknas under sådana förhållan-
den, torde jäv föreligga enligt förvaltningslagen 1986:223.

E 5 harRRV i föregående års revisionsrapport ifrågasatt det lämpliga
i universitetets personal deltar ledningi och styrelseatt av en
ekonomisk förening har samarbete med universitetets drift.närasom
Jävsförhållanden kan lätt uppstå och universitetets oberoende ställning
kan ifrågasättas. Likartade förhållanden har också rått under 199293.

I samband med granskningen universitets årsbokslut har RRVav-
tagit del universitetets interna granskning CPU genomförtsamtav av

mindre granskning. Avtal saknas för samtliga affärstrans-en egen -
aktioner mellan CPU och Gotatec ekonomiska förening GOTATEC

i formsamröre lokaler ochpersonaltrots att av gemensamma som
arbetar för båda Som exempel kan chefen för CPUparter. nämnas att

varit iVD GOTATEC.även RRV finner den bedömning RRVatt-
gjorde i föregående års risk för jäv förelåg, gällerrapport, att även
åtminstone del budgetåret 199293. Universitetet bör lämna ävenav
denna jävsfråga till Justitiekanslern för prövning. Universitetet bör-
gå igenom och kartlägga teckna avtal med samtligasamt externa
samarbetspartners. Rutinerna vid CPU bör och klartöverses en
definierad affärsmässig relation med GOTATEC bör upprättas. -
Universitetet bör utarbeta tydliga regler och föreskrifter gällande
personalens förhållande till bolag, stiftelser och ekonomiska föreningar
med anknytning till universitetet.nära
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Rationaliseradfastighetstaxering,del Fi. [62] Tekniskt för ytterligareTV-sändningar.[34]utrymme
del 2Statistikoch integritet, Vår andes ochandras.stämma-

personregisterför officiell statistik [65]Lag Kulturpolitik ochinternationalisering.[35]om m.m.-
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ochavgifter. [87]skatter andasylumpoliciesin Westerncountries.[135]

MervärdesskattenochEG. [88]
NäringsdepartementetTullagstiftningenochEG. [89]
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Beskattningenvid gränsöverskridande Skyldighet lagraolja ochkol. [116]att
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Avveckling denobligatoriskaanslutningentillav
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Reformen kom sig. [119]som av Långsiktigstrålskyddsforskning.[40]-
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betydelseVandelns i medborgarskapsärenden, [33]m.m.
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