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SOU 1994: 147

Förord

Till statsrådet och chefen för

Finansdepartementet

Genom beslut den 3 1994 bemyndigade regeringen chefen förmars
Finansdepartementet tillkalla särskild utredare med uppdragatt atten

fråganutreda lämplig form för finansiering framtida verksam-om en av
heter fortlöpande beroendeär statligt stöd inte börsom av men som
bedrivas i myndighetsform.

Med stöd bemyndigandet förordnades den 3 1994 särskildav mars som
utredare dåvarande generaldirektören Claes-Eric Norrbom.

Experter i utredningen förbundsjuristenär Thomas Hallgren, kammar-
Charlotterättsassessom Hedberg, kanslirâdet Lars Häggmark, hovrätts-

Monica Kämpe, organisationsdirektören Marja Lemne, departe-assessom
mentssekreteraren Eva Thorsell, hovrättsassessom Knut Weibull t.f.samt
kammarrättsassessorn Pia Wikström.

Sekreterare i utredningen revisionsdirektörenär Lars Markstedt och
hovrättsrådet Henning lsoz.

Utredningen får härmed överlämna delbetänkandet SOU 1994:147
Former för statlig verksamhet. Under arbetet med delbetänkandet har
samråd skett med Riksrevisionsverket och Kammarkollegiet.

Utredningen fortsätter med uppdraget förutsättningslösgöraattnu en
översyn stiftelser och andra privaträttsliga organisationer fort-av som
löpande beroendeär statligt stöd.av

Stockholm i november 1994

Claes-Eric Norrbom

Lars Markstedt
Henning Isoz
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Sammanfattning

Förslagen i korthet

uppgiftenjfr dir. 1994:20. Den ärhuvuduppgifterVi har två attena
framtida verksamheterför finansieringfinna lämplig form somaven

börsida intefrånfortlöpande stödberoendeär statens men somav
därvid formenutgångspunktmyndighetsform. Enbedrivas i är att an-

stiftelselagen 1994:12201996 dåden januarislagsstiftelse fr.o.m. 1
alternativ. Med beaktandeanvändbartträder i kraft inte längre är ett

vilkenskall vi undersökakontrollinsyn ochbehovstatens avav
för fall dåväljas främstform börbefintlig statensomarman,

uppgift förvidare prövamed Detsamverkar är attpart. ossenannan
kanvidkommandelämpligast förform bedömsden statenssomom

och landsting.kommunertillämpas även av
förutsättnings-huvuduppgifterandra våra tvâ är göraDen att enav

beroende statligafortlöpandestiftelserlös ärÖversyn avav som
egentliga målen för verksam-bakomliggande,medel. Därvid skall de

för det offentligamotivenprövningheten och göras avanges en
översynen förslagskall istiftelse.i respektiveåtagandet utmynna om

Ävenframtiden.i behovetfinansieradverksamheten skallhur avvara
klargöras. Vi skall slutligendärvidkontroll skallstatlig insyn och

finansieringen kanframtidai fråga denförslagenpröva m.m.omom
organisationerprivaträttsligaverksamhet itillämpas också andra

fortlöpande beroende statligt stöd.är avsom
vi i dettaredovisarhuvuduppgiftenden sistnämndaNär det gäller

börprinciperfrågan efter vilkadelbetänkande på översynenvår syn
5.10.jfr avsnittdock utföraske. Själva återståröversynen att

vi vårredovisarförstnämnda uppgiftendärefter gäller denNär det
aktiebolagetfram tillbetänkande. Vi kommerbedömning i detta att

framtidenbehov förtillgodoser deideella föreningen väloch den som
verksamhet.anslagsberoendeformer förkan finnas privaträttsligaav

villrestriktiv prövningföreslår därför i de fall dåVi att trotsstaten en
nämndadeanvända någonstöd verksamheter, böråt av nuge nya

bättreföreningen framstårformerna. och den ideellaAktiebolaget som
lands-kommunala ochockså denalternativ anslagsstiftelsen påän

tingskommunala sidan.
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Staten och välfärden

Den offentliga sektorn omfattar i dag brett spektrum verksam-ett av
heter och inbegriper bl.a. vård och forskning och utbildning,omsorg,
försvar, kommunikationer, rättsskydd, miljöskydd åtgärdersamt som
påverkar arbete och fritid. I detta spektrum uppgifter uppträderav
olika aktörer:

statliga och kommunala myndigheter,
fristående offentliga rättssubjekt,
statligt eller kommunalt ägda eller dominerade aktiebolag,
andra privaträttsliga rättssubjekt med delvis offentliga förvalt-
ningsuppgifter.

Gränsdragningen mellan offentligrättsliga och privaträttsliga organ
oklar ochär talar gråzon mellan offentlig och privatman om en

verksamhet. I denna gråzon finns antal stiftelser och privat-ett stort
rättsliga organisationer slag.annatav

detNär gäller utgiftsátaganden konstaterar vistatens att statens
totala utgifter enligt 1994 års kompletteringsproposition uppgår till ca
760 miljarder kronor, budgetunderskottet för 199495 beräknasatt
komma uppgå till 200 miljarder och statsskulden till drygt 2001att ca
miljarder. Vi konstaterar också krävsdet nedskärningar i anslag tillatt
myndigheter och privaträttsliga organisationer för bringa balans iatt

affärer.statens
Mot bakgrund det statsfinansiella läget har regeringen i direktivav

till samtliga kommittéer och utredare ålagt dem göraatt en om-
prövning offentliga åtaganden. kapitelI 2 redovisar vi åttanärmareav
välfärdsekonomiska motiv kan åberopas för offentliga åtaganden,som
nämligen negativa effekter kollektiva1, nyttigheter ochexterna
positiva effekter 2, lång tidshorisont 3, inforrnationsbristexterna
4, autonomibrist 5, konkurrensbrist 6, fördelningspolitik 7 samt
stabiliseringspolitik 8. I nämnda kapitel redovisar vi erfaren-även
heter hittills genomförda analyserav

Myndighetsformen finansieringoch av
statlig verksamhet

Förvaltningsmyndigheterna ingår del den juridiskasom en av peronen
Man kan skilja mellan anslags- och avgiftsfinansierade myndig-staten.

heter. De anslagsfinansierade myndigheterna har uppgifter inom en
rad områden, normering och tillsyn, försvar och rättsvård,t.ex.
infrastruktur, forskning och utbildning kultur.samt
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Av regeringsformen följer det riksdagen beslutar frågorär iatt som
hur medel skall användas. Med stöd riksdagens beslutstatensom av
anslag regeringen myndigheterna förordningar, regle-styrom genom

ringsbrev och beslut i enskilda ärenden.
Kapitel 3 i betänkandet innehåller översikt de viktigasteöveren

ekonomiadministrativa reglerna. Det råder viss oklarhet i vilkenom
utsträckning dessa regler gäller för stiftelser och andra privaträttsliga
organisationer får statlig finansiering. Det emellertid meningenärsom

verksamhetsformerna inom statsförvaltningen skall renodlas. Till-att
ämpningsområdet för de ekonomiadministrativa reglerna begränsas
formellt till myndigheter samtidigt finnsdet behov dessaattsom av
regler på via avtal, blir tillämpligasätt, på privaträtt-ävenannat t.ex.
sliga bedriver statlig verksamhet.organ som

Det finns vissa officiella beteckningar för olika anslag. delFör vår
skiljer vi mellan följande former statligt stöd till organisationer,av
nämligen:

särskilda organisationsanslag, dvs. stöd enligtO riksdagenssom
och regeringens beslut med bestämt belopp skall utbetalas tillett

viss namngiven organisation ochen
generella organisationsbidrag, dvs. stöd alla kan få del0 som av

uppfyller vissa i författning angivna kriterier. I dettasom en
begrepp inkluderar vi sådana projektanslagäven som en
privaträttslig organisation i konkurrens med andra kan beviljas

myndighet.av en

Att privaträttslig organisation får särskilt organisationsanslagetten
innebär i regel förvaltningsuppgift överförts till organisationenatt en
i fråga. Med hänsyn härtill bör det ställas särskilda krav på sådanen
organisation vad gäller finansiell styrning och revision.

Privaträttsliga organisationsformer

I kapitel 4 redovisar vi vilka regler gäller för privaträttsligasom organ
till vilka kan lämna förvaltningsuppgifter enligtöver 11 kap. 6staten
§ RF. Redovisningen omfattar det tänkbartär att statenorgan som
inrättar eller tillsammans med stiftelserdvs. bolag, ochensam annan,
ideella föreningar.

Utgångspunkten för redovisningen den lagstiftning finns iär som
aktiebolagslagen 1975: 385, lagenl 1980: 102 handelsbolagl ochom
enkla bolag stiftelselagen 1994:1220. När det gäller ideellasamt
föreningar utgår vi från doktrin och praxis.

I fall då statlig verksamhet bedrivs privaträttsligt kanettav organ
vissa de regler gäller för myndigheter tillämpliga på dettaav som vara

fråganDen får ställning till från fall fall.till Avtaorgan. man
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verksamheten inne-särskild betydelse i sammanhanget därvidär om
fattar inte. Redovisningen i kapitel 4myndighetsutövning eller är
alltså inte fullständig.

bilaga anslagsstiftelser i kommuner ochI 2 redovisas exempel på
fårlandsting bilaga vilka stiftelser, bolag och föreningaroch i 3 som

Redovisningen bilaga visar detsärskilda organisationsanslag. i 3 att
stiftelser, föreningar fårför närvarande 130 bolag ochär som

sammanlagt beloppsärskilda organisationsanslag till 11,5ett om
miljarder kronor.

Problem med stiftelser

i olika sammanhang uttryckUnder 1990-talet har statsmakterna gett
förför inställning till använda stiftelseformenklart restriktiv atten

tid emellertidstatlig verksamhet. detta har underTrots staten senare
förmögenheterbildat flertal stiftelser till vilka betydande avsatts.ett

anslagsstiftelser och privaträttsligaStaten har bildatäven nya
i fall inte skettorganisationer slag. Samtidigt har det mångaannatav

kontinuerligtingående prövning de särskilda anslagnågon mer av som
genomförda stiftelsebild-utgått till befintliga organisationer. De

anslagen till befintliganingarna och bristen omprövningpå av
det strukturellastiftelser och organisationer har bidragit tillandra att

underskottet finanser ökat.i statens
stiftelsefor-finns följande nackdelar medSett perspektivstatensur

men:

till omvärldsför-En stiftelses ändamål går inte0 att anpassa
ändringar behov i samhället.och nya

stiftelse vilket betyder förmögen-En kan sällan upplösas,0 att
heten inlåst.är

bedrivs ioch kontrollen den verksamhetInsynenO enav som
stiftelse begränsad.är

Stiftelser form för statlig verksamhet.alltså ingen lämpligär
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Våra förslag

omfattning, ochStatlig verksamhet prövning, form1. -
finansiering

omfattning FråganDen statliga verksamhetens bör begränsas. ettom
enskild uppgift skallåtagande bör statlig, kommunal ellervara en

bedöms offentlig uppgiftgrundligt. Om åtagandeprövas ett vara en
huvudansvaret för den med till-bör frågan skall ha avgörasvem som

lämpning samhällsekonomiskt betraktelsesätt.ettav
välfärdsekonomisksig åtagande skallInnan på nyttstaten tar ett en

verksamhetens mål skallanalys åtagandet ifrågasattaDengöras.av
åtagandetsdärvid skall dessutom analyseraklargöras och man

beskaffenhet. skall omfattainnehåll, och Analysenegenskaper även
finns aktörervilka förväntas och frågan det andraresultat kan omsom

för medverka i verksamheten.kan ellertasom ansvar
uppgift skallåtagandet bör statligOm analysen visar att vara en

undersökas. fråga måstedärefter åtagandets omfattning Denna prövas
nyttighetfrån till område. Om åtagandet kollektivområde avser en

måste bedöma hur hushållen värderar denna nyttighet.t.ex.man
Vidare bedöma vad effekterna förväntas bli med respektivemåste man

det ifrågavarande åtagandet.utan
Först i tredje blir det aktuellt ställning till i vilkenett steg att ta

form och den bör finansieras. När detverksamheten skall bedrivas hur
gäller den frågan bör alternativa former undersökas, t.ex.senare
möjligheterna till avgiftsfinansiering.

Motiv åtaganden2. för offentliga

Stor restriktivitet fråga införande offentligaskall gälla i om av nya
åtaganden. åtagande klara välfärdseko-Ett bör införas endastnytt om
nomiska motiv förtalar det.

Befintliga omprövningen böråtaganden skall Vidomprövas. man
utgå från finansiella böranalys vad i nuvarande läge ägnastatenen av
sig uppgifter.och vad bör grundläggandestatenssom vara

Staten bör fortsätta fullgöra utgiftsåtagande endastexisterandeatt ett
ursprungligadet kan motiveras enligt välfärdsteorin eller detom

motivet för åtagandet fortfarande har hög relevans.
Omfattningen full-utgiftsåtagande skall fortsätta attett statenav som

bör så långt möjligt begränsas.göra
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3. Använd myndighetsformen

Ansvaret för verksamhet vill börja bedriva och ävenstatenen som
finansiera hand förstabör i hand läggas på befintligegen en
myndighet. Förutsatt verksamheten inte innefattar myndighetsutöv-att
ning bör det därvid stå myndigheten fritt själv utföra den elleratt att
efter offentlig upphandling sluta avtal med utföra den.attannan om

Statlig verksamhet bör alltså drivas i myndighetsform. Detta gäller
i synnerhet uppgifter innefattar myndighetsutövning, beslutt.ex.som

fördelning generella statsbidrag. Myndighetsformen harom av numera
sådana egenskaper knappast har anledning övervägaatt staten att ens
delegering förvaltningsuppgift till privaträttsligtettenav organ.

4. Privaträttsligt för statlig verksamhetorgan

vissaI fall kan det finnas skäl för samverka med någonstaten att
Genom samverkan kan statsñnansiell besparing uppnåst.ex.annan. en

och ytterligare tillföras samtidigt särskild kompetens hosresurser som
andra aktörer kan tilltas vara.

fallI då samverkar med någon blir det aktuellt förastaten attannan
den ifrågavarandeöver verksamheten till privaträttsligt Detett organ.

kan bli aktuellt föra verksamhet till privaträttsligtöveratt etten organ
verksamheten i behov självständig framtoning.ärom av

En förutsättning för skall kunna föra verksamhet tillöveratt staten
privaträttsligt frågaär verksamhet inne-ärett attorgan om en som

fattar statligt åtagande. En förutsättning verksamhetenärett attannan
inte får innefatta myndighetsutövning.

Ett privaträttsligt till vilket varaktigt lämnar verk-överstatenorgan
samhet bör omgärdat fast regelverk. Detta regelverk skallettvara av
därvid:

skänka avgränsad ställning,0 organet en
verksamhet bedrivs inom dess självständig fram-0 ge som ram en

toning,
det möjligt tillgöra verksamheten förändringar iO att anpassa om-

världen,
medge det läggs fast klara förmål verksamheten den0 att samt att
kan följas upp,

samverkande möjlighet till följd0 parter att t.ex.ge av nya
prioriteringar tillgodose sina intressen på lämpligt sätt.

Om lämna förvaltningsuppgiftöver tillstaten att ettavser en
privaträttsligt bildar eller tillsammans medstatenorgan som ensam

bör välja bilda aktiebolag. I fall då kanstaten att ett antaannan man
förvaltningsuppgiften i fråga förintresse bredare allmän-äratt av en
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het bör den vissaunder förutsättningar kunna lämnas till ideellöver en
förening.

5. Privaträttsliga alternativ till anslagsstiftelser

För anslagsberoende verksamheter har sedan länge valt bildastaten att
anslagsstiftelser. Stiftelselagen 1994: 1220 godtar inte anslagsstiftelser

stiftelser. Det innebär anslagsstiftelser inte kan bildasattsom nya
efter den l januari 1996.

Såväl aktiebolag ideell förening kan i likhet med anslags-ett som en
stiftelsen behandlas ungefär statlig myndighet i finansielltsom en av-
seende. Det civilrättsliga regelsystemet ställer inte några hinderupp

bilda aktiebolag eller ideell förening skallmot att ett en som vara
beroende löpande tillskott. Aktiebolagsformen alltså inteärav en
verksamhetsform bara för den vill uppnå maximal avkastning påsom
riskvilligt kapital.

Graden självständig framtoning hos verksamhet ärav en som an-
slagsberoende och det intryck stabilitet och långsiktighetav som man
får sådan verksamhet inte beroende i vilken formär verk-av en av
samheten bedrivs. fördelarDe i nämnda avseenden hittills ansettssom

förknippade med anslagsstiftelsen existerar alltså inte.vara
Aktiebolaget och den ideella föreningen tillgodoser välsammantaget

de behov för framtiden kan finnas privaträttsliga former försom av
anslagsberoende verksamhet. I bilaga finns1 exempel på stadgarett
för ideell förening får särskilt organisationsanslag.en som

6. Finansiell styrning och revision

I fråga anslagsframställning, årsredovisning och revision börom
anslagsstiftelser så länge de består och övriga privaträttsliga
organisationer erhåller särskilda organisationsanslag omfattassom av

krav myndigheter. Kraven bör regleras i bolagsordningensamma som
frågai aktiebolag eller i stadgarna gäller föreningdet ideellnärom en

eller i avtal mellan och den ifrågavarande privaträttsligastaten
organisationen.

7. Privaträttsliga alternativ till anslagsstiftelser for
kommuner och landsting

Om och kommun eller landstingnär vill lämna vårdenöveretten av
anslagsberoende kommunal eller landstingskommunal verksamheten

till privaträttsligt bör kommunen eller landstinget väljaett attorgan
bilda aktiebolag eller, falli då kan verksamheten iett anta attman
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ideell förening.allmänhet,bredareförfråga intresseär enenav
ochoffentliga sektornför hela denalltså gällaprinciper börSamma

införas ibör inteanslagsstiftelserbildadekommunaltregler om
stiftelselagen.

Ändring stiftelserföreskrifter för äldre8. avm.m.

före-upphävandeellerändringi stiftelselagenBestämmelserna avom
befintligaförgällakommerstiftelseförordnanden ävenskrifter i att nu

börstiftelserDessabildatsstiftelserstiftelser äldre staten.som av
berörsstiftelserantalemellertiddärför avvecklas. Det är ett stort som

avvecklas innanhinnakommerfåtalendastoch det attär ett som
kraft.träder istiftelselagen

under-stiftelser börbildadeavvecklamedProcessen statenatt av
lättas.

bildatsstiftelseäldrestiftelseförordnandet förFöreskrifterna i somen
bestämmel-hinderdärförmed börtillsammanseller utanstaten avav

upphävasfâ ändras eller1994:1220stiftelselagenkap.i 6serna
stiftelsen.stiftarna och Enmellanöverenskommelseskriftliggenom
införande1994:1221in lagendetta börbestämmelse tas avomom

sådan be-förslag tillinnehållerBetänkandetstiftelselagen. ett en
äldreförgällerbestämmelsen ävenföreslagnastämmelse. Den

kommun,medtillsammansbildats ellerstiftelser ettenavsom
kyrklig kommun.landsting eller en

denstiftelse skallbildadVid avveckling staten omav en av -
framtiden skallbedrivit ihittillsstiftelsen ävenverksamhet sessom

medverksamhetsformvalet avgörasstatligt åtagandeett av nysom -
betänkande. Altemati-i dettaredovisatsprinciperledning de somav
förening.och ideellaktiebolagalltså myndighet,ärven

arbetevårt fortsattaförslag ochvåraSyftet med

arbetefortsattaoch vårt ärbetänkandei dettaSyftet med förslagen
uppnå:att

förenklingar,administrativabesparingar och0
verksamhet,statligförformernarenodlingO av

omvärldsför-tillkanorganisation lättflexibel0 anpassassomen
ändringar,

verksamhetstatligutvärderafölja ochmöjlighetergoda att0 upp
och andramellansamverkanför smidigförutsättningar staten0

parter.
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innefatta översynhandförstaikommerarbetefortsatta attVårt en
organisationerprivaträttsligaandraochanslagsstiftelserbefintligaav

kommerVår attorganisationsanslag. översynsärskildafårsom
myndigheter.bildatsbolagochstiftelseromfatta även avsom
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tillFörslag
införande1994:1221ändring i lagenLag avomom

1994: 1220stiftelselagen

införande1994:1221lageni frågaförskrivsHärigenom avomom
paragraf,införasskalldet i lagen1994:1220stiftelselagen att en ny

lydelseföljande10 a av

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

10a§

stiftelseför-iFöreskrifterna
avseendeordnandet en

bildatsstiftelseäldre som
medeller tillsammansav

kommun, ettstaten, en
kyrkliglandsting eller en
hinderfårkommun, utan

i 6 kap.bestämmelsernaav
220stiftelselagen 1 994:]

upphävasändras eller ge-
överenskom-skriftlignom

ochmellan stiftarnamelse
ilâdstiftelsen. angessom

stdtelselagen2-10 kap. om
stiftelseför-föreskrifter i ett

gällaskall därvidordnande
harföreskrifteräven som

sådanmeddelats engenom
överenskommelse.
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Direktivenl

direktiventillBakgrund1.1

århundradenas lopp. Ut-växlatroll harSynen statens genom
inom olikaåtagandenmed dessvälfärdsstattill dagensvecklingen

den kanbakomtankarnasekletförrapåbörjades underområden men
Herlitz,Urban1994:40 17 ochjfr Dstillbaka i tidenlängrespåras s.

80.framväxt,offentliga sektornsdenOm s.
framhållit viktensammanhangi olikahar attstatsmakterna av

underFinansutskottetuttaladeSålundautgifter begränsas.statens
förutsättningslös170FiU30jfrriksmöte199293 års att ens.

verksamhetall statliginriktningenochomfattningenprövning avav
kommittéertill samtligai direktivregeringenVidare harmåste ske.

förutsättningslöst prövaålagt dessaprinciputredare ioch särskilda att
vårajfr dir. 1994:23. Enåtagandetoffentligabakom detmotiven av

stiftelserbl.a. befintligaavseende påmedhuvuduppgiftertvå är att
genomföra sådanmedelstatligaberoendefortlöpande är enavsom

prövning.
bara myndigheterverksamhet inte ävenför sinStaten använder utan

direktenskilda rättssubjekt. Ettorganisationsformer,andra t.ex.
infördesmyndigheterandraanvändning änstöd förrättsligt organav

oaktat dennakap. 6 §. Detjfr ärregeringsform 11med 1975 års
äldre datum.betydligtanvändning av

utvecklasyfteiarbetedet påbörjatsharUnder de åren attettsenaste
använda deverksamhet börsinför hur igenerella principer staten

emellertidskalli fråga. Dettakan kommaorganisationsformer som
diskussion.principiellsaknatstidigare heltdetinte tolkas så att en

avseende påfall medisådan pågåttharSedan 1960-talet varten
huvuduppgiftandra ärEftersom vårakultursektorn.verksamhet inom
verksamhetsådanOrganisationsform förundersöka frågan somatt om

bedrivas iinte börstöd ochstatligtfortlöpandeberoendeär somav
redo-korthär lämnaredanlämpligtmyndighetsform detär att en

organisa-avseendemedförevaritdiskussionför dengörelse som
kulturverksamhet.tionsform för

konstatera-kulturpolitikenstatligaden1974:28propositionenI om
lämpligrekommendationgenerelldes det svårtär attatt omge en

detAvgörande ikulturverksamhet.samhällsstöddföretagsform för
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enskilda fallet borde i stället den företagsform väljsattvara som
de anspråk verksamhetenmot ställer i frågasvarar bl.a. inresom om

organisation, administrativ och ekonomisk handlingsfrihet och insyn.
Valet företagsform måste därför med hänsyngöras till förhållande-av

i det enskilda fallet. Från denna utgångspunkt det,na enligtvar
propositionen, angeläget samhället tillhandahåller företagsfomeratt

är anpassade till den verksamhet bedrivs på kulturområdet.som som
Frågan Organisationsform för kulturinstitutionerna borde därförom
enligt nämnda proposition iövervägas samband med den riksdagenav
begärda utredningen stiftelselagstiftning.om en ny

Under hänvisning till vad anförts i propositionen densom om
statliga kulturpolitiken Stiftelseutredningen Ju 1975:01 igavs
uppdrag även överväga hur kulturinstitutioneratt bör utformas i
organisatoriskt hänseende. Det anfördes därvid skilda organisa-att
tionsformer kan behöva utarbetas alltefter de behov olika typersom

kulturinstitutioner har och stiftelseformen inteav att genomgående
torde föredra. I de fall stiftelseformenatt föredra kundevara attvore
det enligt direktiven finnas behov särskilda regler.av

Stiftelseutredningen upphörde år 1983. Arbetet fortsatte därefter i
Justitiedepartementet, i promemorian Ds Ju 1987: 14 Stiftelsersom
presenterade förslag till stiftelselag. Iett promemorian konstaterades

avsaknaden civilrättslig lagstiftningatt stiftelser hade lockatav en om
använda beteckningen stiftelsestaten att på självägande naturorgan av

definitionsmässigt ligger vid sidan tillsynslagens stiftelse-som om
begrepp. Stiftelsebildningar förutsätter regelbundet,att statensom
i bland årligen, tillskjutert.o.m. medel till stiftelsennya angavs som
exempel. Mot bakgrund bl.a. härav ansågs starka skäl tala för att

skulle ha möjlighetstaten bilda stiftelser underatt andra förut-
sättningar än privatpersoner. Det föreslogst.ex. därför i promemorian

lagen sidoformatt stiftelse skulle omfatta stiftelsersom en av som
hade inrättats under medverkan Anslagsstiftelse föreslogsstaten.av

beteckning för denna sidoform.som
I Stiftelser för statlig verksamhetrapporten augusti 1990 avstyrkte

Riksrevisionsverket RRV genomförandeett promemorians förslagav
sidoformen anslagsstiftelse. Enligt RRV skulle dennaom sidoform
oförenlig med det allmänna stiftelsebegreppet.vara

Det fortsatta arbetet med stiftelselagen utmynnade så småningom i
regeringen anslöt sig tillatt den ståndpunkt RRV intagit i frågasom

anslagsstiftelsen. I propositionen med förslag tillom stiftelselag
anfördes sålunda jfr 19939419 55:prop. s.

Frågan lämplig Organisationsform för verksamheterom en som
beroendeär statliga anslag och inte bör bedrivas iav som

myndighetsform bör övervägas utifrån helt andra utgångspunkter
än kan ske inom för det föreliggande lagstiftnings-som ramen nu
ärendet. Det får därför ske i sammanhang. Regeringenannat avser

initiativ till det.att Med hänsynta härtill det försenare är statens
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stiftelselagensföreslagnakomplettera dendel inte lämpligt att nu
stiftelseform förmed särskildstiftelsebegreppallmänna en

enligt min meningbörsjälvägande Detanslagsberoende, organ.
bedömning för kommu-fråga någoninte ikomma göraatt annan

vidkommande.landstingensochnernas

jfr 199394:LUl2,våren 1994Stiftelselagen riksdagenantogs av
kraftträder i den1994:1220. Lagenrskr. 1993942225 och SFS
godkändasitt riksdagenifr 1994:1221. ljanuari 1996 SFS1 av

stiftelseformeni frågaLagutskottetbetänkande uttalade an-om
Kulturutskottet avgivethänvisning tillslagsstiftelse, bl.a. under ett av

rättslig regleringfinns behovyttrande i ärendet, det ettatt avav en
kommunala och lands-särskilt på denverksamheteranslagsberoende

tillgodoses pådetta behov bör sätttingskommunala sidan och annatatt
anslagsstiftelser jfrinförs reglerdet stiftelselageniän att om

kultursektorn för-begränsning tillnågon199394:LUl2 15. Utans.
till riksdagen medåterkommerregeringenordade Lagutskottet att

verksamheter rättsligt böranslagsberoendeförslag hurtill regler om
kraftlagstiftning därom kan träda ianordnas i sådan tid att sam-en

1996.januaritidigt med stiftelselagen, dvs. den l

1.2 Direktiven

huvuduppgifter jfr dir. 1994:20.berörts har vi tvåSom redan
i förutsättningslöshuvuduppgiften bestårDen översynen avena

statliga medel. Därvid skallberoendestiftelser fortlöpande är avsom
för verksamheten ochegentliga målende bakomliggande, anges en

det offentliga åtagandet i respektivaförprövning motivengöras av
Översynen i förslag hur verksamhetenstiftelse. skall utmynna om

Även behovet statlig insyn ochfinansierad i framtiden.skall avvara
Utredningen skall slutligenklargöras.kontroll skall därvid pröva om

kan tilllämpasfråga framtida finansieringenförslagen i den m.m.om
fort-organisationeri andra privaträttsligaockså pâ verksamhet som

löpande statligt stöd.beroendeär av
lämplig form för finan-huvuduppgiften finnaandraDen är att en

fortlöpande stödverksamheter beroendesiering framtida är avsomav
myndighetsform.bedrivas Enfrån inte bör isidastatens sommen

ikraftträdandestiftelselagensdärvid från och medutgångspunkt är att
anslagsstiftelse inte längre1996 formen ärden 1 januari ett an-

ochbehov insynMed beaktandevändbart alternativ. statens avav
bör väljasbefintlig formkontroll skall undersöka vilkenvi somannan,

uppgift föragerande. Det vidarefrämst vid ärpartssammansatt ossen
för vid-bedöms lämpligastden formpröva statensatt om som

landsting.kommuner ochkommande kan tillämpas även av
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välfärdenochStaten2

Inledning2.1

kom-ochStatenpå många sätt.betydelsefullsektornoffentliga ärDen
isysselsättningentredjedelförtillsammans avensvararmunerna

i denanställdamänniskor ärmiljoner1,5drygtbetyderlandet. Det att
konsumtion,utgifter försektornsoffentligaDensektorn.offentliga

60tilluppgår procenttransfereringaroch avinvesteringar, caräntor
BNP.

verksam-spektrumbrettdagiomfattarsektorn ett avoffentligaDen
utbildning,ochforskningochvårdbl.a.inbegriperochheter omsorg,

åtgärdermiljöskyddrättsskydd, samt somkommunikationer,försvar,
traditionlängesedandet attSverige ärfritid. Ioch enarbetepåverkar

administrera,central nivåochregionallokal,samhället pålåta
sjukvård,gällerdettjänster närolikafinansieraochproducera

kulturforskning,utbildning, m.m.omsorg,
aktörer:olikauppträderuppgifterspektrumdettaI av

myndigheter,kommunalaochstatliga
rättssubjekt,offentligafristående

aktiebolag,domineradeellerägdakommunaltstatligt eller
förvalt-offentligadelvismedrättssubjektprivaträttsligaandra

ningsuppgifter.

förvaltnings-delsutförassåledeskanverksamhetOffentlig av
stiftelser,aktiebolag,kommunalaochstatligadelsmyndigheter

enskildaföreningar samt personer.
gällerdetförskjutningar närständigtsker synenochskettharDet

deUnderuppgift.vissutföralämpadpå är att enmestsomvem
befintligauppgifter påläggatrendvaritdethar attårensenaste en

uppkommit.behovprivaträttsliga närnyinrättadeeller nyaorgan
mellangränsdragningenframhållitsharsammanhang attolikaI

talabrukarManoklar.ärprivaträttsligaochoffentligrättsliga organ
verksamhet.privatochoffentligmellangråzonfinnsdetatt enom

kriterierföljande sjuuppställtharMarcussonoch LenaOlof Petersson
myndighetbetraktasskallorganisationbedömning somför om enav

1985:36.dir.Maktutredningen,till29jfr Rapporteller
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Förekomst myndighetsutövning.av
Offentlighetsprincipen skall tillämpas.
RRV har granska verksamheten.rätt att
Förvaltningslagen gäller i sin helhet.
Beslut kan överklagas.
Anställningen statligt reglerad.är
Finansieringen sker anslag från det allmänna.genom

I i maj 1993 framlagd uteslutning andra statligaänrapporten om av
myndigheter från det statliga ekonomiadministrativa regelverket redo-
visade Riksrevisionsverket RRV Grå Lista omfattande 100-etten
tal organisationer i mellan statligt och privat.gränszonen I rapporten
redovisades Vit Lista omfattandeäven 50-tal nämnder, dele-etten
gationer, rád och myndigheter hade regeringen beslutad in-som en av
struktion, inte ingick i den statliga redovisningsorganisatio-men som
nen.

viktigt inslagEtt i den statliga förvaltningspolitiken under de senaste
åren har varit renodla verksamhetsformema inom statsförvaltning-att

I 1993 års Finansplan prop. 199293: bil.100 l konstaterades atten.
myndighetsformen den form normalt bör väljas för statligär som
verksamhet. Vidare bolag under myndigheters förvaltningattangavs
inte bör förekomma statlig verksamhet inte heller bör be-samt att
drivas i stiftelseform, såvida inte särskilda skäl talar för det.

Principen myndighetsformen bör tillämpas emellertid inteäratt
undantagslös. Framför allt gäller detta beträffande verksamhet ärsom
konkurrensutsatt. I dylika fall nämligen aktiebolagsformenattanses
kan komma till användning, förutsatt den ifrågavarande verksam-att
heten betydande omfattningär och har kommersiella förutsättningarav

den bedrivs under fungerande konkurrensvillkor. Församt att att
bolagisering skall kunna komma i fråga det vidare kravettanses vara

verksamheten inte primärt politiska uppgifter och mål.att styrs av
får inteDen heller innefatta myndighetsutövning.

Skälet till denna restriktiva hållning vad gäller möjligheterna be-att
driva statlig verksamhet i stiftelseform och bolag under myndigheter

avhändes egendom samtidigt svårigheteratt statenangavs vara som
föreligger få ändamålsenlig insyn och påverka hur de insattaatt atten
medlen används. Det uttalades dock i 1993 års Finansplan inomdetatt
vissa områden, bl.a. kulturområdet, kan finnas verksamheter kansom
bedrivas i privaträttslig form.

2.2 Allmänt formerna för statlig verksamhetom

Regeringsformen innehåller regler de högsta Reg-statsorganen.om
behandlarlerna hur bildas och hur olika funktioner fördelasorganen

mellan dem.
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och för-rättskipningnormgivning,mellanRegeringsformen skiljer
lagstiftningnormgivningenframgårregeringsformenvaltning. Av att

inteRegeringsformenuppgift. sätterhand statligi förstaär uppen
förbjuderutövandenormgivningsmaktensförnågra gränser men

grund-i kap. 2jfr bestämmelsernainnehållmed visst omnormer
och rättigheter.läggande fri-

förförutsätta detfår ärRegeringsformen statenatt som svararanses
får ocksåmyntutgivningsedel- ochrättskipningen. Försvar samt anses

Utövandetstatliga.regeringsformenenligtuppgifter är avsomvara
sinbarainteövrigtför utövaruppgifter kräverdessa att statensenare

beskattningsmaktdenutfärdamakt ävenutan rege-att somnormer
tillerkännerringsformen staten.

för-rättskipningen och deregeringsformenföljafårDet attanses av
förregeringsformen förutsättervaltningsuppgifter att staten svararsom

domstolar ellermyndigheterdvs.skall skötas statens egna organ,av
uppgifterövrigadet gällerförvaltningsmyndigheter. När statensom

och kanförvaltningsuppgifterfrivilligapå sig t.ex.avsetar som
verk-serviceinriktadellerrådgivandeproducerande,kontrollerande,

handhasskalldessaregeringsformeni ävengrundtankensamhet är att
regeringsformenförvaltningsmyndigheter. Mendvs.myndigheter,av

ellerförvaltningsuppgifter anförtros kommuntillåter frivilligaatt
förening, samfällighet,bolag,rättssubjektenskildatillöverlämnas

tredjeochkap. 6 § andraindivid; jfrenskild llstiftelse eller
verk-regi bedrivaalltså ienskilda kanochstyckena. Kommuner egen

statlig.i grundensamhet är att anse somsom
förvaltningsuppgifter regleras i RFöverlämnandeförFormen av

förvalt-anförtrorfallet är närendast för två fall. Det staten enena
förvaltningsuppgiftandraoch det närningsuppgift kommun som

nämndaöverlämnas till enskild. Imyndighetsutövninginnefattar nu
jfr 8 kap.ske lagdelegeringenöverlämnandet ellerfall måste genom

fall givetviskanI övriga över-tredje stycket.och kap. 6 §5 § 11
saknar regler formeneftersom RFlag. Menlämnandet ske omgenom

förordningfall det skeför dessa kanför överlämnandet även genom
med bildareller tillsammanseller ettstatenatt annanensamgenom

uppgiften.ifrågavarandeför fullgörande densärskilt rättssubjekt av
beviljati fall dåha skettDelegering kan också ettstatenanses

bedriverredanbefintligt rättssubjekttillorganisationsanslag ett som
speciellnågonsig bedrivahar åtagitenligt avtal medeller staten att

generelltstatligt bidragenskild uppbär ärverksamhet. Om ett somen
angivnaförfattningvissa iuppfyllerden allai meningen att som

delegeringfrågaintedet däremotvillkor få bidragethar ärrätt att om
ff..jfr 1986:5 27Ds C s.
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2.3 Statens utgiftsâtaganden

För budgetåret 199293 blev budgetunderskottet 198 miljarder kronor
och lånebehovet 230 miljarder. denI finansplan lämnades i janua-som

1994 beräknades budgetunderskottet för budgetåret 199394 ha ökat
till 217 miljarder kronor och lånebehovet till 271 miljarder.

För budgetåret 199495 bedömdes trendbrott komma ske ochett att
budgetunderskottet minska till 172 miljarder kronor och lánebehovet
till 220 miljarder. Enligt den budgetprognosen frånsenaste RRV
oktober 1994 beräknas underskottet bli 201 miljarder kronor. I
denna har dock hänsyn inte tagits till de i regeringensprognos
proposition 199495:25 föreslagna ekonomisk-politiska åtgärderna.

Enligt Riksgäldskontorets statistik uppgick statsskulden den
31 oktober 1994 till 1 232 miljarder kronor. Den samlade statsskulden
fortsätter öka och signärmar nivåatt BNP. Räntan påsamma som
statsskulden denär största utgiftsposten i statsbudgeten.

De analyser gjorts i de årens långtidsutredningar ochsenastesom
ñnansplaner visar på behovet skära framför allt i utgifteratt statensav
för nå balans mellan inkomster och utgifter.att Nuvarande situation
med skattekvot på 50 och utgiftskvot på 70en procentca en ca pro-

inte hållbar.är Möjligheternacent täcka mellanatt gapet statens ut-
gifter och inkomster skattehöjningar begränsade.är Sverigegenom
ligger redan i vad gäller många skatter och avgiftertopp föroch att
Sverige i internationellt perspektiv skallett attraktivt in-ettvara
vesteringsland krävs rimlig beskattning. Saneringen statsñnan-en av

måste i huvudsak ske utgiftsnedskärningar.serna genom
Enligt regeringens kompletteringsproposition prop. 199394:150

fördelar sig den statliga verksamhetens utgifter inkl. ATP, socialför-
säkring och arbetslöshetsersättning följandepå miljardersätt kr:

Ålderspension 157
Arbetsmarknadspolitik 106
Sjuk- och arbetsskadeförsäkring 86m.m.
Statsskuldräntan 76
Barnfamiljer 51
Bidrag till kommunerna 46
Utbildning och forskning 42
Försvar 41
Kommunikation 31
Bostadsförsörjning 30
Rättsväsende 28
Internationellt bistånd 14
Invandring 11
Övrigt: fritid, kultur, jordbruk,
centralförvaltning 40m.m.
Totalt 760
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uppgår till 15arbetsmarknadspolitikenförUtgifterna procent avca
Arbets-10tillstatsskuldräntornade totala utgifterna och procent.ca

vidminskakommerkonjukturberoende ochmarknadsutgifterna är att
räntenivånberoendeStatsskuldräntansänkt arbetslöshet. är nusomav

prognosticeraexaktinte1994. gårvåren Dethögre underär än att
den nyligendetuppenbart utöverutveckling,statsbudgetens är attmen

jfrmiljarder kronor60budgetförstärkningen påföreslagna prop.ca
för bringaåtgärderytterligarekrävas199495:25 kommer attatt

affärer.balans i statens
nedskärningar i denödvändigtblikommer göraDet storaattatt

ersättningsnivå, änd-krävs sänktVadtransfereringssystemen. ärsom
försäkringsmässighetinslagkonstruktion medrad större samt enav

miss-intekontrollocheffektivare administration systemenattav
sig finan-dramåstehandlar ocksåbrukas. detMen att staten urom

verksamheter.siellt för olikaansvar
in-Ökaoch avgifterhöjda skatterMöjligheterna statensatt genom

förbättrad balans iståndtillbegränsade. Förkomster är att en
utgifts-prövning allaskärptdärföraffärer detkrävsstatens aven

delar i statsbudgeten.princip allaimed avseende päåtaganden
bil. konstaterades100 l199495:Finansplan1994 års prop.I att

fungerandeför välbetydelseoffentliga sektornden är stor enav
offentliga åtagandenaomfattningen demarknadsekonomi, att avmen

utvecklingen bl.a. in-eftertidenmåste kunna omprövas över av
teknik.komster, värderingar och

åtagandenoffentligaOmprövning2.4 genomav
välfárdsekonomisk analysen

och särskilda utredarekommittéersamtliga1994:23 tillI direktiven
förutsättningslöst ochstatligabehov prövadet finns attatt ett avanges

ekonomiskamed desyfte tillåtaganden i kommakommunala rättaatt
utgifterna. Deminska offentligalångsiktigt deproblemen och gene-

ochkommittéernainnehåller riktlinjer för hurkommittédirektivenrella
förstaåtaganden. Somoffentligaskallde särskilda utredarna pröva ett

motivenegentligabakomliggande,skall dei sådan prövningsteg en
förutsättningslösthärvid skallochför verksamheten analyseras man

angelägenhet elleroffentligböråtagandetundersöka vara enom
lagstiftning ellerfullgörasoffentligt åtagande kanEtt norm-genom

självaeller kommunernaellergivning slag att statenannat genomav
offentligtden. Ettfinansiellt stödjerellerbedriver verksamheten

tillsina inkomsterdelhushållen avståråtagande kan innebära att en av
avgifter.obligatoriskaochform skatteroch kommunerna istaten av

Med-olika tjänster.det allmännatillhandahållerSom motprestation
regleras dåskyldigheterrättigheter ochmyndigheternasborgarnas och

ochriksdagende bestämsi offentligrättslig ordning, dvs. ytterst av
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regeringen ensidiga beslut. Relationerna mellan enskildagenom
fysiska eller juridiska bestäms däremot individuella,personer genom
frivilliga avtal. Om någon uppdrar byggfirma uppförat.ex. atten

hus regleras firmans åtagande iett entreprenadkontraktet liksom den
ersättning kunden skall betala. Så länge statliga stiftelsersom m.m.
erbjuder tjänster under marknadsmässiga villkor uppstår inte några
problem. Om däremot låter dem för statliga åtagandenman ansvara
kan det bli överlappning mellan de privaträttsliga och offentlig-en
rättsliga regelsystemen.

Utvecklingen det moderna välfärdssamhället har inneburit denav att
offentliga makten griper in inom allt fler områden samhällslivet.av
När problem uppstått eller uppmärksammats har statsmakternanya
valt åtgärda dem med lagstiftning vanligenatt i formny av ram-
lagstiftning, inrättande myndigheter eller andra ochav nya organ
införande stödfonner. Man har i allt mindre utsträckning litatav nya
till behov och brister i det existerandeatt och tjänsteutbudetnya varu-
kan komma tillgodoses inom för marknadssystemetatt ellerramen

frivillig samverkan mellan olika aktörer.genom
kap.I 1 2 § RF föreskrivs den enskildes personliga, ekonomiskaatt

och kulturella välfärd skall grundläggande mål för den offentligavara
verksamheten det särskilt skall åligga det allmännasamt att att trygga

tillrätten arbete, bostad och utbildning verka för socialsamt att
och trygghet och god levnadsmiljö. Några begränsningaromsorg en

i åtaganden finns inte i regeringsformen,statens statsmakternautan
kan med lagstiftning och ekonomiska styrmedel påverka alla samhälls-
sektorer och åtgärda alla problem medborgarna har frånsom vaggan
till graven.

Med hänsyn till vad budgetunderskott ochsagtssom ovan om stats-
skuld det dockär nödvändigt och kommunerna begränsaratt staten
sina åtaganden och förutsättningslöst motiven förprövar alla befintliga
åtaganden. Enligt de generella kommittédirektiven dir. 1994:23 skall
utgångspunkten vid sådan prövning läge detetten antaget utanvara
ifrågavarande åtagandet. Man skall alltså inte hittills frånutgåsom
nuläget. Som belysesnärmare i departementspromemorian Motiv för
offentliga åtaganden Ds 1994:53 vinner därigenom bl.a. attman
argumentationsbördan kommer falla på den förespråkarattmer som

resursanvändning i enlighet med nuläget och mindre på denen som
förespråkar reduktion rådande resursanvändning.en av

Som utvecklas i nämnda promemoria är synsättet vidatt man om-
prövning statligt åtagande skall bortse frånett nuläget hämtat frånav
den s.k. välfärdsteorin. Den teorin bygger på beslutsfattandet skallatt

decentraliserat. Tanken är de enskilda har avgörandevara att ettom
inflytande sinöver välfärd leder det till tillstånd jämviktegen ett av
mellan produktion och konsumtion effektivtsåär välfärdenattsom
inte kan ökas för någon den samtidigt minskar förutan att någon

Skäl för statliga utgiftsåtaganden eller åtagandenarman. av annan
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saknas därvid förutsatt den jämvikt uppstår fördelarnatur att som
välfärden jämnt och stabil.är

Det välfärdsteoretiska olika förutsätt-bygger påresonemanget att
ningar uppfyllda. När någon eller dessa nödvändiga förut-är några av
sättningar inte föreligger det enligt nationalekonomin ettses som
marknadsmisslyckande och enligt välfärdsteorin finnaskan det då
motiv för åtagandenstatliga i någon form.

Välfärdsteorin utgår från det rationellt för den enskildeär äratt som
också rationellt för kollektiv. händer dockär Det dennastörreett att
förutsättning brister och då kan det finnas skäl för ingripastaten att
på något sätt.

I den nämnda promemorian redovisas följande motiv för offent-ovan
liga ingrepp i det marknadsekonomiska systemet.

Negativa effekterexterna

En aktivitet effekter denhar påverkar omgivningen, dvs.externa om
dem inte direkt involverade i aktiviteten. Effekternaäven är ärsom

negativa välfärd,de sänker omgivningens positiva. Typ-om annars
exempel på negativa effekter negativ miljöpåverkan frånärexterna
industriella aktiviteter. Medan drar den huvudsakligaägaren nyttan av
produktionen, miljöeffekternakan drabba hushåll och andra företag,

då får bära del kostnaden.som en av

Kollektiva nyttigheter positiva effekteroch externa

Ett decentraliserat beslutsfattande kan leda till vissatt en resurs-
användning strideller produktion i vad varje enskild individmot-

del önskar sig kommerkollektiv inte till stånd.störreettsom av -
Om den ifrågavarande resursanvändningen kommit till stånd hade den
varit förknippad med effekt ha påverkat denskulleexternen som
samlade välfärden positivt. Vad det fallhandlar i dessa ärom varor
och tjänster inte kan konsumeras därförindividuellt det inteattsom
finns någon egentlig marknad. infra-Försvar och andravägarsamt
strukturbetonade exempel dylika kollektiva nyttigheter.ärsystem

Lång tidshorisont

I den ekonomiska grundmodellen både konsumenter ochantas att pro-
ducenter kan överblicka och värdera konsekvenserna olika hand-av
lingsalternativ. Vid beslut mycketpå lång sikt dock inte detta alltidär
realistiskt. Hos alla beslutsfattare, såväl hushåll företag insti-ochsom
tutioner, finns tendens övervärdera kortsiktiga nyttoeffekter.atten
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Informationsbrist

I vissa fall efterfrågar inte hushållen och tjänster därför attvaror man
de saknar kunskaper dem. Samhällets ingripanden består då i attom

fram information produkternas egenskaper. l detta sammanhangta om
brukar tala s.k. paternalism, dvs. underkänneräven attman om man
konsumenternas val på marknaden och inför subventioner för det.ex.
nyttigheter merit goods bör konsumeras i större ut-som man anser
sträckning.

Autonomibrist

Den ekonomiska grundmodellen förutsätter aktörer, dvs.autonoma
individer inte bara har information och förmåga fatta själv-attsom
ständiga beslut också realiserar dem. Inom drogområdet räckerutan
det inte missbrukarna medvetna drogernas skadeverk-ärt.ex. att om
ningar, här kan behövas.tvångsmedelutan

Bristande konkurrens

Om skalfördelar i föreliggerproduktionen har producentert.ex. som
finnsredan på marknaden betydande fördelar potentiellagentemot

konkurrenter. extremfallet kanI tala naturliga monopol.man om
Dessa kan behöva regleras med utbudavseende och priser för att
optimera samhällsnyttan.

Fördelningspolitik

Fördelningspolitik central uppgift för Omfördel-staten.anses vara en
ning konsumtionsutrymmet kan utjämning mellan hushållav avse en
med olika inkomster. Utjämningen kan gälla den regionala för-även
delningen eller fördelning mellan olika generationer.

Stabiliseringspolitik

Staten har övergripande för samhällsekonomin och har där-ett ansvar
med för det inte kraftiga svängningaräven uppstår iett attansvar
efterfrågan, kapacitetsutnyttjande, arbetslöshet Staten kanm.m. genom
offentliga investeringar eller försökapå dämpasätt sväng-annat att
ningarna.
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Sammanfattningsvis kan olika skäl således anföras för statliga
åtaganden. Betydligt svårare detär hur omfattandeavgöra detatt
offentliga börengagemanget vara.

2.5 Exempel på välfardsekonomiska analyser

Motiven för statliga åtaganden har analyserats i antal ESO-rappor-ett
I Idrott át alla Kartläggningter. och analys idrotts-rapporten av-

stödet Ds 1993:58 konstateras det finnsinte några särskildaatt
eller måldokument från regering eller riksdag stödet tillprogram om

idrotten. Redovisningen i bygger i stället på analysrapporten en av
propositionstexter. Enligt motiven förär stödet till idrottenrapporten
främst dess fostrande och samhällsdanande verksamhet dess bi-samt
drag till folkhälsan Ökad bredd motionsidrottoch ocksågenom men
stimulansen till elitidrott. Tyngdpunkten i målbeskrivningen har
varierat tiden.över I dras följande slutsatser:rapporten

Statsbidraget inflexibelt och0 är etablerade idrotter.gynnar
Administrationskostnadema höga inom idrottsrörelsen.0 är
Effekterna det statliga stödet0 oklara.ärav

I föreslås det nuvarande stödet till idrottenrapporten finan-att som
sieras över statsbudgeten bör och den offentligaomprövas sektornsatt
stöd till breddidrotten renodlas finansierasoch kommunerna.av
Genom sådan reform upphör Riksidrottsförbundets myndighets-en
liknande uppgifter.

I Varför kulturstöd Ekonomisk teori ochrapporten svensk verk--
lighet Ds 1994: 16 konstateras kostnaderna inom den offentligtatt
subventionerade kultursektorn ökat kraftigt samtidigt antaletsom
besök minskat. Det framhålls vanligt ekonomiskt föratt ett argument
stöd till olika kulturverksamheter kultursektornär upphov tillatt ger

effekter på samhälletexterna helhet. problemEtt dockärsom en att
bestämma den optimala nivån på de offentliga bidragen, eftersom det

svårtär hurmäta kreativiteten påverkas olikaatt kulturakti-t.ex. av
viteter och vilken samhällsekonomisk betydelse dessa har. I rapporten
konstateras även det inte självklartär kulturaktiviteternasatt att
positiva effekter direkt hänger med hur finansieringenexterna samman
sker. Vidare konstateras uppdelning på flera finansiärer staten,att en
kommuner, landsting och privata stiftelser kan minska incitamentet

bedriva verksamheten kostnadseffektivt.att
Vid sidan antal privata tjänster teaterföreställningar,ettav som

konserter, bibliotek produceras också tjänster, intemuseer, m.m. som
går sälja på marknad. De kallasatt i för existensen rapporten av
vissa kulturaktiviteter respektive möjlighet delta i vissa kultur-att
aktiviteter. De två tjänsterna skiljer sig den ärattgenom ena

2 14-1584
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medan den andraknuten till konsumtionen i framtiden,den ävenegna
andras konsumtion, ellerinkluderar positiva effekter pâ samhället via

utbildningen ellervia utnyttjandet kulturen i sätt.annatav
förkulturstödet instrumentI diskuteras även ettrapporten som om-

syftet kultur-fördelning varvid det konstateras medinkomster, attav
breddastödet rimligen utjämna inkomsternainte kan attutanattvara

kulturlivet.deltagandet itillgängligheten och öka
hittills genomförda analyserkan draDen slutsats avman avsom

välfärdsekonomiskaoffentliga utgiftsátaganden deär att resonemangen
och med hur beloppalltid tillräckligt pâinte storaettger svar om

verksamheter.skall stödja olikastaten
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3 Myndighetsformen och

finansiering statligav

verksamhet

3.1 Begreppet förvaltningsmyndighet

Förvaltningsmyndighetema ingår enorganisatorisk del densom av
juridiska En myndighet alltså intestaten. är juridiskpersonen en

och kan därför inte ha förmögenhet självständigär iperson en som
juridisk mening. Myndigheten förvaltar statlig egendom och i den mån

myndighet i sin verksamhet drar pâ sig förpliktelser deten är staten
den förpliktade,är inte myndigheten.som

RF saknar definitionnärmare begreppet förvaltningsmyndig-en av
het. Det klargörs inte heller i förarbetena vad kännetecknarsom en
myndighet. framgårDet dock där privaträttsligt eller enskiltatt ett
rättssubjekt i rättslig mening inte kan förvaltningsmyndighet.vara en
RF skiljer alltså mellan myndighet och enskilda rättssubjekt.

En förvaltningsmyndighet tillskapas i regel regeringen,attgenom
sedan riksdagen anslagit erforderliga medel, utfärdar instruktion fören
myndigheten i fråga med bestämmelser myndighetens organisationom

i fall myndighetens ledande befattningshavare.samt utserm.m. vart
Det anförda betyder det sällan någotär problemattnu avgöraatt

visst förvaltningsmyndighetär ellerett inte det inteom organ trots att
finns någon definition detta begrepp i sig RF eller någonav vare

lag. Om det ändå skulle uppstå problem med dennaannan avgöraatt
fråga kan använda sig uteslutningsmetoden. Därvid undersöksman av
först det aktuella är sådant enskilt rättssubjektorganetom ett som
omfattas kap.ll 6 § RF och denna undersökning vid handenav ger

så inte falletär äratt betrakta myndighet jfrorganet att som en
Marcusson, Offentlig förvaltning utanför myndighetsområdet,
IUSTUS förlag 1989, 168.s.

Olika förvaltningsmyndigheter

En indelning de statliga förvaltningsmyndigheterna kan ske efterav
olika kriterier. En möjlighet dela inär dem efter hur de och derasatt
verksamhet finansieras. Tillämpar den indelningsgrunden kan tvåman
olika förvaltningsmyndigheter särskiljas. Idengrupper av ena gruppen
finns de förvaltningsmyndigheter finansieras via anslag översom stats-
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delvis avgifts-helt ellermyndigheteroch i den andra ärbudgeten som
finansierade.

anslagsfinansieradeförvaltningsmyndigheter bl.a.Gruppen rymmer
ämbetsverk.centraltbetecknasi RFmyndighetden typ somsomav

relativtverksamhetsområde, ärhela landetsådant verk harEtt som
enskild bestäm-uppgift förtillhar oftamyndighet och attsett storen

disciplinpåföljd, avskedandeskyldighet,rättighet,förmån,ma om
förvaltningsuppgifterdvs.förhållande,jämförbarteller somannat

myndighetsutövning.innefattar s.k.
olikaverkar inom mångaanslagsfinansierade myndigheternaDe om-

myndigheterledning i statligaEffektivareEnligt betänkandetråden.
nämligenhuvudområden,särskilja åttaSOU 1993:58 kan norme-man

eller rättsvård 2,beredskapbevakning,tillsynring eller 1, trans-
infra-näring ellermedelshantering 3,ellerferering, uppbörd annan

statsförvalt-servicestöd ellerforskning 6,struktur 4, kultur 5,
nyttigheter 8.kollektivaproduktionningen 7 samt av

harmyndigheter oftastanslagsfinansieradebör betonasDet att upp-
dessaVid delområdena.nämndaflera degifter inom avenav

avgiftsfinansierad.verksamhet ärförekommermyndigheter även som
ellerproducerarmyndighetenfall dåsärskilt igällerDetta varor

efterfrågestyrda.tjänster ärsom
ingåravgiftsfinansierade myndigheterdelvishelt ellerI gruppen

verksamhetgenerelltsigaffärsverken. Dessabl.a. ägnar sett av
Övriga hari dennaingårmyndigheteraffärsmässig natur. gruppsom

affärsmässigt slag.traditionelltförvaltningsuppgifter såväl sommerav
skilja påmyndigheter kanavgiftsfinansieradedet gällerNär man

avgifterverksamhet ochmonopol påharmyndigheter varsensom -
myndigheterochsidanreglerade åoffentligrättsligtär somena-

Myndigheterandra sidan.marknad åkonkurrensutsattarbetar på en
sinatill täckanderamanslagfårdet förra slaget ett avnumeraav

inkomsttitelsärskildförs påavgiftsintäkternautgifter medan enupp
detMyndigheterbruttoredovisning.statsbudgeten s.k. senareav

i statsbudgeten000-kronorsanslagendastfår normalt 1slaget ett men
avgiftsintäkter s.k.sinadisponerahandgengäld påfår i egen

nettoredovisning.

regelsystemetgenerella3.2 Det

regler. Detvissa generellagällerförvaltningsmyndigheterstatligaFör
förvaltningsmyndigheter.gäller för allaregleralltså frågaär somom

förvaltningsmyndig-förgarantierskapaSyftet med reglerna är attatt
uppfyllereffektivitetochrättssäkerheti frågaverksamhetheternas om

möjligskalldenminimikravvissa att styra.samt att var
grunda-RFunderkastad regeringensförvaltningsmyndighet ärEn
direktaalltsåRegeringen kan6 §.jfr kap.direktivrätt 11de ge
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order till myndighet, förutsatt ärendet hos myndigheten inte röratten
myndighetsutövning eller tillämpning lag. Förvaltningslagenav
1986:223 innehåller generella regler för handläggningen ärendenav
vid förvaltningsmyndighet. Enligt förvaltningslagen kan besluten ett

förvaltningsmyndighet alltid överklagas. Vidare gäller reglernaav en
i tryckfrihetsförordningen allmänna handlingars offentlighet förom
statliga förvaltningsmyndigheter. En förvaltningsmyndighet ocksåär
underkastad den tillsyn och kontroll JO, JK, Riks-utövassom av
dagens revisorer och RRV.

Verksförordningen 1987:900 tillämpas på myndigheter under rege-
ringen i den omfattning regeringen föreskriver i myndighetens in-som
struktion eller i någon författning. Enligt verksförordningenannan
leds myndigheten chef. Denne för myndighetens verk-av en ansvarar
samhet. Vid myndigheten kan det finnasockså styrelse.en

Styrelsen för myndighet skall bl.a. verksamheten be-prövaen om
drivs effektivt och i överensstämmelse med verksamhetens syfte.
Styrelsen skall fatta beslut myndighetensäven anslagsframställningom
och årsredovisning, åtgärder med anledning RRV:s revisions-om av

den redovisning myndighetens chef skall lämna tillrapporter samt om
regeringen i anledning invändningar i RRV:s revisionsberättelseav

myndighetensöver redovisning. Vad gäller i fråganärmaresom om
anslagsframställning, årsredovisning och revision behandlas i avsnitt
3.4 och 3.8.

I myndighetens instruktion kan styrelsen åläggas vidgadet.ex. befo-
genheter. Det finns inte några särskilda regler skadeståndsskyldig-om
het för chefen vid myndighet eller ledamöterna i myndighetsen en
styrelse jfr angående denna fråga SOU 1994: 136 268 ff..

3.3 Riksdagens finansiella styrning

De grundläggande reglerna den statliga budgetprocessen finns iom
9 kap. RF. I 9 kap. 2 § medel icke får användas páatt statensanges

riksdagensätt än bestämt. Riksdagen bestämmer normaltannat genom
s.k. budgetreglering för vilka ändamål statsmedlen skall användas.

Riksdagens inkomstbeslut, dvs. beslut skattelagstiftning, ärom
frikopplade från budgetregleringen och budgetår. före-Detnumera

ligger nämligen inte längre något krav på balans mellan in-statens
komster och utgifter. Om tillgängliga medel inte räcker till för statens
investeringar och konsumtion, får Riksgäldskontoret låna upp er-
forderliga medel pâ den svenska och internationella kapitalmarknaden.

Riksdagens centrala uppgift i budgetprocessen är prövaatt rege-
ringens förslag till utgiftsstat i budgetpropositionen och besluta om
utgifterna, dvs. hur medel skall användas för olika behov.statens
Riksdagen bestämmer utgifternaöver den anvisar anslag tillattgenom
angivna ändamål 9 kap. 3 § RF.
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minskning700 anslag. Dettastatsbudgeten innehåller idag är enca
budgetutredning påbörjadesjämfört med tidigare. När 1973 års var

budgetutredning började sittantalet och 1987 årsanslag l 000 närca
varje anslag kandet bör dockarbete 800. Det noteras att varavar ca

indelat i olika eller delposter.poster
regler hur anslags-I RF finns det naturliga skäl inte några omav

och hur detaljerade anslagen skallkonstruktionen skall utformadvara
förvaltningsanslag tidigare uppdelade påMyndigheternasvara. var

utrustning eller påolika löner, lokaler,kostnadsslag såsom m.m.
brukar regeringen iför verksamhetsområden. Numeraolikaprogram

redovisa ramanslag föremellertid barabudgetpropositionen ett
samlade verksamhet.myndighetens

Även anslagsbeloppbrukar tilldelasprivaträttsliga organisationer ett
dessa anslag indelade iför sin samlade verksamhet. Flera är posterav

organisationer. Så innehållermed angivande belopp för olikaav
vissa m.m.Kulturdepartementets B33 Bidrag tillanslag museer

följande organisa-specifikation anslag åttahurövert.ex. stora somen
Drottnings-tioner skall få: Stiftelsen Arbetets Dansmuseet,museum,

Thielskaholms Millesgården, Strindbergmuseet,teatermuseum,
innehålleroch Skansen. Dessutomgalleriet, Föremålsvården i Kiruna
och kost-för vissa centrala museikostnaderdetta anslag anslagsposter

vid regionalanader för lönebidragsanställda museer.
brukarflera olika anslagsposterOm det i budgetpropositionen finns

i realitetendet totala anslaget,riksdagen bara fatta beslut menom
budgetpropositio-angivits ianvisas organisationerna de belopp som

regerings-enligt reglerna ibör dock riksdagenDet noteras attnen.
oförhindrad beslutaformen och riksdagsordningen är att om en mera
budgetpropositionen liksom be-specificerad anslagsindelning än att

utgifts-brukar emellertid i sinasluta helt anslag. Riksdagenom nya
regeringen gjortbeslut inte föreslå långtgående uppdelning änen mer

förekommer det riksdagen ändrari budgetpropositionen. Däremot att
beloppanslagsbeloppen. Oftast fastställer riksdagen högrepå änett

gäller anslagföreslagit. särskilt vanliga vadregeringen Höjningar är
organisationer.till stiftelser privaträttsligaoch andra

budget-fattat beslut regeringensSedan riksdagen under vårmötet om
regeringenanslagsbeloppen detproposition och fastställt de olika är

överförde flesta anslagdisponerar anslagen. I frågaöversom om
myndigheterdispositionsrätt till verkställandedock regeringen denna

särskilt regeringsbeslut,eller motsvarande. skerDetta ettettgenom
myndighet disponerars.k. regleringsbrev ställs till respektive somsom

sammanställs departementsvis ochanslag. Utfärdade regleringsbrevett
publiceras i Statsliggaren.den s.k.

övriga till-kap. handlar medel och dess9 8 § RF att statensomsom
till regeringens disposition innebär riksdagen integångar stár utanatt

statliga medel till förfoganderegeringens medverkan kan ställa
Riksdagen kan inte hellermyndigheter lyder under regeringen.som



SOU 1994: 147 Myndighetsformen och finansiering statlig verksamhet 39av

regeringens medverkan överförautan fastigheter eller andrapengar,
tillgångar till stiftelser eller andra privaträttsliga organisationer. Inom
normgivningsomrádet finns det för övrigt liknande ansvarsfördel-en
ning mellan riksdag och regering vid användning ramlagstiftnings-av
tekniken, dvs. lagar bara innehåller mål och riktlinjersom men som

avseddaär kompletteras med tillämpningsföreskrifter. Riksdagenatt
kan då inte direktdelegera normgivningskompetens till statligen
myndighet, utfärdarätten tillämpningsregler kan riksdagenutan att
bara överföra till regeringen, sedan i sin kan välja dele-tur attsom

kompetensen helt eller delvis till underlydande myndighet.gera en
Enligt 1 kap. 6 § RF det regeringenär riket. Regeringenstyrsom

dockär ansvarig inför riksdagen, med hjälp framför alltsom av
Riksdagens revisorer se 12 kap. RF kan granska regeringenatt
verkligen använder medel på det riksdagensätt beslutat.statens som
Riksdagens beslut ändamålet med anslag dock inteär alltidettom
preciserade och besluten kan ibland oklara och motsägelsefulla.vara
Ytterst detär regeringen inom för sitt parlamentariskasom ramen

hur riksdagensavgör beslut skall tolkas.ansvar

3.4 Regeringens finansiella styrning

Regeringen kan finansiellt underlydande myndigheter för-styra genom
ordningar, regleringsbrev och beslut i enskilda ärenden. En översikt
över regelverket finns i RRV:s skrift EA 1994 Bestämmelser om-
redovisning, revision, upphandling, avgijier, skadereglering, risk-
hantering, garantier, arkivvård Denna skrift omfattar ettm.m. stort
antal författningar. Vi kommer följandei det bara behandla någraatt

de viktigaste EA-reglerna.av
Enligt anslagsförordningen 1992:760 får anslag disponerasett av

den myndighet eller de myndigheter och med beloppdet som rege-
ringen bestämmer. Anslag definieras härvid riksdagenettsom av an-
visat anslag på statsbudgeten eller tilläggsbudgetpå regeringensom
tilldelat myndighet med visst belopp för bestämt ändamål. Somen ett
anslag räknas enligt förordningenäven under anslagposter ett som

deländamâl. Med dispositionsrättett anslag följeröveravser ett
befogenhet använda medel för de ändamålatt anslagetstatens som

och skyldighet berört löpandeanslag avräkna de utgifter,att motavser
skall finansieras med anslagsmedel. Detta innebär myndig-som att

heten måste ha sin redovisning och bokföring så ordnad att vetman
vilket anslag olika fakturor skall belasta.m.m.

Med dispositionsrätten följer skyldighetäven årsredo-upprättaatt en
visning och lämna anslagsframställning enligtatt reglerna i förord-
ningen 1993: 134 myndigheters årsredovisning och anslagsfram-om
ställning.
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innehålla:skallårsredovisningmyndighetsEn

balansräkning,ochresultaträkning0
anslagsredovisningfinansieringsanalys och samt0

resultatredovisning.0

finansie-ochbalansräkningenresultaträkningen,Utformningen av
tillämpasvadmedhuvudsakiringsanalysen överensstämmer som

dock skeskallbokföringMyndigheternasprivata sektorn.inom den
på12121977:bokföringsförordningenibestämmelsernaenligt som

1976: 125.bokföringslagenifrån reglernaskiljer sigpunkternågra
delhursammanställning överAnslagsredovisningen utgör stor aven

myndig-belastatutgifteroch vilkaförbrukatsanslagen har somsom
harbudgetåretslutetvidmyndighetanslag. Omolikahetens aven

Anslags-in dessa.fall dravissaregeringen imedel kanoförbrukade
hellernormalt inteochföretagför privataaktuellinteredovisning är

förakandessastatsanslag,särskildafårorganisationer utanför som
år.medel tillinnestående nästaöver

verksamhetensoch kommenterabeskrivaskallResultatredovisningen
Myndighetverksamhetsmålen.uppställdaförhållande till deiresultat

måloch dessaVerksamhetsgrenVerksamhetsmål för varjeskall ha
verksamheten ellermål förövergripandegrund i deskall ha sin

Någonregering.riksdag ochbeslutats mot-samhällssektom avsom
för privataintefinnsresultatredovisningsådantillsvarighet en

i kronorintäkternanormalt mätaskandäraffärsdrivande företag, utan
stiftelserresultaträkning. Avföretagetsutläsas idärmedoch resultatet

förfinansieringfår statligprivaträttsliga attoch andra somorgan
fallnedan, i vissaframgårdet,samhällsmâl haruppfylla vissa som

myndigheter.förliknande denresultatredovisningkrävts en
ochårsredovisningmyndigheters1993: 134Förordningen an-om
innehållvilketreglerinnehållerslagsframställning närmare om

Årsredovis-skall ha.anslagsframställningenochårsredovisningen
denRRVochregeringentilllämnas senastskall så längeningen än
denskall lämnasanslagsframställningförenklad senastoktober. Enl

april.den lframställningfördjupad sådanseptember och senast1 en
innehållaförordningenenligtanslagsframställning skallfördjupadEn

myndighetensresursanalysomvärldsanalys,resultatanalys, samten
verksamheten.finansieringochtill inriktningförslag av

anslagsframställningarnafördjupadedetankenbörjanFrån attvar
lämnaskullemyndigheterallaochårperiod påskulle atttreavse en

treårigadärför in iplaceradesMyndigheternaframställning.dyliken
budgeteringformendenmedförsöketbudgetcyklers.k. när avnya

Även omfattadesstiftelser20-tal199091.inleddes ett avm.m.
medtillsammansbudgetcykleriinplaceradesochtreärsbudgeteringen

och politik-departements-berördaförsöketmyndigheter inomde av
fall vilkasärskiltvarjeregeringen ibeslutarområden. Numera
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myndigheter skall lämna fördjupad anslagsframställning ochsom en
längden förpå planeringsperioden. I det finansiellsystemetnya
styrning har tonvikt vidmyndigheterna också lagtsstörreav en

redovisning vilkamyndigheternas resultat uppnåtts.av som
Som framgår bilaga 3 utfärdar regeringen normalt regle-ävenav

ringsbrev för stiftelser fâr särskilda organisationsanslag.m.m. som
finns stiftelser själva disponera sittDet enstakaäven m.m. som

ochanslag och har tillgång till det statliga betalningssystemetsom
Riksbanken.därmed dragningsrätt checkräkningpâ statsverkets i För

dessa gäller för statliga myndigheterde enligt regleratt samma som
avräkning hur anslagsmed-skyldiga redovisa anslag ochär att moten

len anslagsframställning.har upprättaanvänts samt att en
Det råder fortfarande oklarhet i vilken utsträckning det statligaom

EA-regelverket gäller för statliga stiftelser och andra privaträttsliga
får finansiering. EA-regelverket omfattarorganisationer statligsom

författningar tillkommit vid olikahundra författningar. Dessa haröver
tidpunkter samordnade vad gäller tillämpnings-och de inteär t.ex.

förförordningar gälla statliga myndigheter,området. Vissa anges
medan gälla för statliga myndigheter lyder underandra sägs som rege-
ringen eller disponerar anslag. Det förekommer förord-även attsom

för statsförvaltningen, för statlig verk-ningarna gälla för staten,anges
andra statliga organisationer.samhet eller för myndigheter jämte

med mäl- och resultatstyrningGenom införandet det systemetav nya
och ramanslag anslagskredit och den därtill knutnamed medsystemet

för myndighetersmöjligheten finansiera investeringar förvaltnings-att
ändamål län i Riksgäldskontoret blev det uppenbart statligaattgenom
stiftelser behandlasinte längre kunde de myndig-omm.m. som vore
heter. befogenheter tillDelegering finansiella myndigheter innebärav

bindande ekonomiskanämligen befogenheter åtagan-de göraatt attges
befogenheter delegerasden för längre tid. Om sådana till privat-en en

situationrättslig organisation kan hamna i där stårstaten statenen
risken vid eventuellt försämrad betalningsförmâga hos organisatio-en

vid nedläggning Organisationens led-eller verksamheten.nen en av
ning inte heller rättsligt skyldig följa mäl- och riktlinjerdeär sett att
eller villkor i övrigt för verksamhetens bedrivande regering-t.ex.som

nämligenbeslutar i regleringsbrev. Konstitutionellt kanetten om
regeringen särskilt bindande regler förinte stöd i lag utfärdautan
privaträttsliga organisationer.

myndigheter detRRV har i Uteslutning andra frånänrapporten av
statliga föreslagitekonomiadministrativa regelverket maj 1993RRV

EA-regelverket skall renodlas och bara gälla för myndigheteratt som
har tillregeringen beslutad instruktion i vilken det hänvisasen av
verksförordningen instruktion1987: 1100 det i sådan ellersamt att en

beslut regeringen bör vilka regler eventuellt inteannat av anges som
skall gälla för myndigheten. föreslås vidare förutomI attrapporten -
departementen bara myndigheter har regeringen beslutadsom aven-



42 Myndighetsformen finansiering statligoch verksamhet SOU 1994: 147av

instruktion skall få disponera anslag och dessa myndigheter böratt
besluta medelsanvändningen anslagsframställning ellersamtom om

underlag förregeringen behöver kunna ställning tillannat att tasom
resursbehovet.

Ett arbete med renodla EA-regelverket enligt de principeratt som
redovisats i RRV:s har inletts. Anslagsförordningenrapport nu
1992:760 och förordningen 1993:134 myndigheters årsredo-om
visning och anslagsframställning gäller visserligen fortfarande för
stiftelser regeringen givit själva disponera anslag pårätt attm.m. som
statsbudgeten inte längre till den 30 juni 1995.änmen

3.5 Olika former för statlig finansiering

betänkandetI Organisationernas bidrag SOU 1993:71 skiljer ut-
redaren mellan statligt till ideella föreningar:stödtre typer av

Organisationsbidrag: organisationsbidrag anslagEtt är0 ett som
till eller flera namngivna organisationer. Liksom andrages en

anslag förorganisationsbidrag riksdagen fastställtettges av
ändamål, ändamålet bara uttryckt i allmännaär termer utanmen
tydliga krav på motprestation.
Uppdragsersättningar: Organisationer åtar sig uppdragO mot er-
sättning. Myndigheten har kvar huvudmannaskapet för verk-
samheten och definierar kvalitets- och kvantitetsmäl. En upp-
delning pâ beställare- och utförarfunktioner eftersträvas.
Projektbidrag: formulerasFör projektbidrag allmänna mål0 av
regering och riksdag. konkreta mâlformuleringenDen för en-
skilda projekt utformas sökerden projektbidrag. Enklaav som
och snabba redovisningar från projekten eftersträvas. Dessa
kompletteras med systematiska dem förvaltaröversyner av som
anslagen.

betänkandet framgårAv det under budgetåret 199293 fannsatt
totalt 80 organisationsbidrag och det sammanlagda beloppet föratt
dessa uppgick till 2,7 miljarder kronor.ca

I vårt betänkande skiljer vi mellan organisationsbidrag,två typer av
nämligen:

särskilda organisationsanslag, dvs. statligt stöd enligt0 som
riksdagens och regeringens beslut skall utbetalas med ett
bestämt tillbelopp vissa angivna organisationer och
generella organisationsbidrag, dvs. stöd alla uppfyller0 som som
vissa i författning angivna kriterier fâkan del dettaIen av.
begrepp inkluderar vi sådana projektanslag privat-även som en
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rättslig organisation i konkurrens med andra kan beviljas av en
myndighet.

Det går inte dra helt klar mellan särskildagräns organisations-att en
anslag respektive generella organisationsbidrag. Så vitt vi kan bedöma
skulle emellertid 30 de i SOU 1993:71 redovisade organisations-ca av
bidragen hänföras till det vi kallar särskilda organisationsanslag. Sam-
manlagt uppgick dessa 30 anslag till 633 miljoner kronor, 512varav
miljoner till Riksidrottsförbundet.

Det råder viss oklarhet vilka organisationer be-är atten om som
trakta ideella föreningar. detI nämnda betänkandet har såledessom
inte akademier tagits med. Dessa betraktaär närmast slutnaatt som
ideella föreningar. Uppenbart dock de särskildaär organisations-att
anslagen endast mindre del detutgör totala statliga stödet tillen av
ideella föreningar.

Uppdelningen på särskilda organisationsanslag respektive generella
organisationsbidrag inte relevant enbartär i fråga ideella före-om
ningar i fråga bolag och stiftelseräven får statlig finan-utan om som
siering.

Det har blivit allt vanligare med uppdragsersättningar till privaträtts-
liga Detta sammanhänger med myndigheterna vanli-attorgan. numera

har s.k. ramanslag och därigenom har fått ökade möjlighetergen att
fullgöra sina instruktionsenliga uppgifter lägga delaratt utgenom av
verksamheten på entreprenad. bör dockDet observeras detta inteatt

någon formär exklusiv finansiering till vissa organisationer,av
eftersom och tjänster skall upphandlas i anbudskonkurrens enligtvaror
reglerna i lagen 1992: offentlig1317 upphandling.om

Mellan myndighetsanslag och särskilda organisationsanslag finns
likheter. båda fallenI har nämligen exklusivstora tillrättman en

statlig finansiering och behöver i realiteten inte konkurrera medman
andra det statliga stödet.om

En myndighet disponerar själv sitt privaträttsliganslag. En organisa-
tion får i regel det beslutade särskilda organisationsanslaget auto-
matiskt utbetalat till sig myndighet vanligen Kammarkollegiet.av en
Någon prövning i efterhand hur medlen normalt inteanvänts görsav

den utbetalande myndigheten. Detta betyder de stiftelserav att m.m.
får särskilda organisationsanslag i praktiken kan disponera demsom

på myndigheter,sätt EA-regelverket ärsamma utan attsom men gene-
rellt tillämpligt.

Att privaträttslig organisation får särskilt organisationsanslagetten
innebär i regel förvaltningsuppgift överförts till organisationenatt en

fråga.i Med hänsyn härtill bör det ställas särskilda krav sådanen
organisation vad gäller finansiell styrning och revision.

I de fall myndighet upphandlar tjänster från privaträttsliga rätts-en
subjekt är myndigheten alltjämt huvudman för verksamheten och har

regeringen och riksdagen för myndighetensgentemot ansvaret att upp-
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enlighet med gällande regler. lgift utförs effektivt och ipå sättett
förvaltningsuppgiftstatlig hardessa fall kan inte säga attman en

gällertill privaträttsliga Detsammadelegerats det närorganet. en
statsbidrag till privaträttsligtgenerellamyndighet beslutar ettom

organ.
kallas för sakanslag,särskilda organisationsanslagen brukarDe trots

kostnader för självaförvaltningskostnader ochde kan bådeatt avse
regleringsbrevetdet iverksamheten. gällerDetta även attangesom

centrala kansli ochför förbundsanslaget skall täcka kostnaderna ett
och verksam-finansiera de olika aktivitetersåledes inte är avsett att

bedriver.och lokala förbunden Iheter de regionala samman-som
myndigheter och stiftel-både vad gällerhanget bör också påpekas att,

sakverk-skilja mellan vadkan det svårt äratt somser m.m., vara
gäller särskilt medsamhet förvaltningskostnader. Dettarespektive

hos myndighetutveckling där allt verksamhetennuvarande mer av en
entreprenad.eller organisation läggs páuten

till utbetalandei regleringsbrevet denkan förekomma detDet att
verksamheterna ellerför de olikamyndigheten anslagsposter enanges

dock inte lika vanligtför lönekostnader. Dettaorganisationens ärstat
fallvanligen bara i de organisa-ifråga myndigheter och gällersom om

skulle kunnationen reglerade tjänster. Manhar statligt säga att stats-
för organisationerna läggermakterna mindre oroligatycks attvara

för verksamheten,statliga sin byråkrati i stället pápåpengar egen
fallet finns inte.något belägg för så ärattmen

organisationsanslagens antal3.6 särskildaDe
och storlek

de särskilda organisationsanslagen.Vårt utredningsuppdrag främströr
regleringsbreven för bud-sådana anslag har minskatAntalet men av

överstiger 100 se bilaga 3.getåret 199495 framgår detatt
tilltagit med organisationsanslagen För-I bilaga 3 har vi inte

i särklass Dessasäkringskassorna och A-kassorna, de två största.
finansierasmyndighetsutövning ochorganisationer sysslar med ren

borde de därförstatliga medel. Principiellthelt mednästan vara
RRV i Ute-myndigheter. sammanhanget kanI nämnas att rapporten

statliga EA-regelverketmyndigheter från detslutning andra änav
tillFörsäkringskassorna skall omvandlasRRV 1993 har föreslagit att

anslagen till demyndigheter. bilaga vi inte heller tagit medI 3 har
finns bl.a Näringsdeparte-s.k. branschforskningsinstitut inomsom

i regelomrâde. anslag, avtalsreglerade, gällerDessa ärmentets som
reglerings-belopp årligen utbetalas framgår inte3-5 år. De som av

breven.
, särskilda organisa-sammanställningen har inte heller medtagits del

gällandetionsanslag myndigheter under regeringen i strid motsom -
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föreningar. Sådanastiftelser, ochutbetalat till bolagregler har-
länsstyrelserna.högskoleområdet och vidsärskilt inomanslag finns

departementsområden.finns allaorganisationsanslag inomSärskilda
och Närings-Kultur-dylika anslag finns inomDet antaletstörsta

verksamhetsområden.departementens
organisationsanslagför de särskildasammanlagda beloppetDet som

miljarder kronor. Sombilaga 3 uppgår till 11,5förtecknade iär ca
betydligtdet verkliga beloppetframgått anförda större.det ärnyssav

varierande storlek. DetorganisationsanslagensärskildaDe är av
och900 miljoner kronorstödet till Samhall AB 4anslagetstörsta är

för översättningExpertkommitténdet bidraget tillminsta anslaget är
kronor.svenska 0,1 miljonerfinsk facklitteratur tillav

mindre del debarasärskilda organisationsanslagenDe utgör en av
statsñnansiellaallvarligatill dettotala utgifterna. Med hänsynstatliga

förutsättningslösföremål föranslag bliläget måste dock dessaäven en
omprövning.

förvaltningskostnadsanslagen varitMyndigheterna har vad gäller
tio de s.k. 2-de åren,föremål för nedskärningar under senaste

Även organisationsanslagen tillde särskilda storprocentarna. avser
mottagande stiftelsernaförvaltningskostnadema, dedel bidrag till men

ratio-för lika hårda krav påallmänhet hittills intehar i utsattsm.m.
kan därför motiveratnalisering effektivisering.och Det attvara nu

särskilda anslagen till stiftelser,prövningen delägga vikt vidstörre av
bolag och föreningar.

undantag belopps-med någraDe särskilda organisationsanslagen är
stödet till Samhall AB uppgår deträknar bortmässigt små. Om man

organisationsanslaget till miljoner50genomsnittliga särskilda ca
övriga anslag statsbudgetenkronor. kan jämföras medDetta som

miljardtill kronor.i genomsnitt anslag uppgår l Trotsän attmerper
förhållandevissåledes småde särskilda organisationsanslagen är ägnar

behandlingen dessa Antaletriksdagen anslag.betydande tid av
förslag organisationsanslagmotioner anslutning till regeringensi om

vanligen intebrukar Motionerna handlar dockstort. omvara
och inte helleranslagens effekter i välfärdsekonomiskt perspektivett

alltjämt relevanta.huruvida de ursprungliga motiven för stödet ärom
och dåbara frågan ökat anslagI regel motionärernatar upp om

organisationenvanligen motiveringar den aktuellamed somsamma
oftaanslagsframställning regeringen. Relativtredan framfört i sin till

leder till höjt anslagsbelopp.riksdagsbehandlingen ett
inteorganisationsanslagen avvecklas kommer detOm de särskilda

längre går till vissafinnas några anslag eller anslagsposteratt som
möjligheterna förnamngivna organisationer. Därmed begränsas orga-

nisationerna bedriva lobbyverksamhet för höjda anslag. Dettaatt ger
i sin möjlighet koncentrera sig på deriksdagen och regeringentur att

utgiftsområdena tillämpa den mål- och resultat-och bättrestora att nya
stymingsmodellen. tvingas effektivisera sinOrganisationerna också att
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verksamhet för klara sig i konkurrensen de generellaatt stats-om
bidragen och försöka få uppdrag myndigheternaatt sökasamt attav
andra finansieringskällor de statligaän exklusiva anslagen.

3.7 Myndigheters finansiering bolag,av
stiftelser m.m.

Ett antal myndigheter har anslagsmedel föranvänt bildastort bolagatt
och stiftelser. Bl.a har vissa länsstyrelser det regionalpolitiskaanvänt
anslaget för stiftelsebildningar. Inom universitetsområdet har myndig-
heternas förvaltningsanslag för bildaanvänts rad bolag ochatt en
stiftelser. Syftet med dessa stiftelser och bolagsbildningar har varit att
i samverkan med näringslivet åstadkomma sysselsättningstillfällennya
och teknisk utveckling.

Regeringen har i 1992 års ñnansplan prop. 199293: 100 bil. l ut-
talat bolag under myndigheter inte bör förekomma och inteatt att
heller statlig verksamhet bör bedrivas i stiftelseform inte särskildaom
skäl föreligger. I den forskningspolitiska propositionen prop.
199293: 170 har dock lagts fast universitet och högskolor har rättatt

aktiebolag,äga regeringen bör slutligtatt medgivandeatt ettmen ge
i varje särskilt fall.

RRV har i sin årliga till regeringen det ekonomiadmini-rapport om
strativa läget i och revisionens resultat RRV dnr 93-2492staten re-
kommenderat regeringen vidta åtgärder för få bättre efter-att att en
levnad fattade beslut vad gäller bildande bolag och stiftelser.av av
RRV gjorde gällande myndigheter, i strid regeringsformensatt mot
bestämmelser och den restriktivitet statsmakterna uttalat,trots som
bildat stiftelser inhämta godkännande för detta.utan att

I betänkandet Statliga myndigheters avtal SOU 1994: 136 konstate-
utredaren det i fråga ägarinsatser vid bildande bolag ochattrar om av

stiftelser inte finns några bestämmelser har meddelats riks-som av
dagen eller regeringen. Enligt utredaren råder det för närvarande viss
oklarhet rättsläget på denna punkt. Vidare konstaterar han detom att
inte finns någon uttrycklig regel innebörden i anslagsbeslutenom av
vilken det framgår myndighet inte får bilda aktiebolag elleratt etten

stiftelse, därefter under myndighetens ledning skulle fullgöraen som
myndighetens uppgift. Utredarens förslag till förordning statligaom
myndigheters avtal omfattar därför särskild föreskrift i vilken deten

myndighet inte regeringens medgivande fâr förbindaatt utananges en
sig använda statlig egendom för bl.a. bildandeatt svenska ellerav

Ävenutländska bolag, föreningar, stiftelser eller liknande rättssubjekt.
för insatser i joint-venture eller liknande företag föreslås att
regeringens tillstånd skall krävas.

Hur vi på rättsläget i berörda frågor återkommer vi delvis tillser nu
i kap. Här skall vi endast påtala myndigheterna skulle haatt om
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fårbilda bolag och stiftelser konsekvensrätt detta attatt en myn-som
dighet skulle kunna överföra oförbrukade anslagsmedel till privat-ett

omöjliggöra för dessarättsligt och därmed regeringen att sparaorgan
medel. myndighet bildat bolag stiftelse själv-Ett eller är ettav en
ständigt rättssubjekt. Myndigheten får därför inte uppdraglägga ut
bolaget eller stiftelsen det sker efter upphandling i anbudskon-attutan
kurrens.

3.8 Revision

få undantagNär det gäller statliga myndigheter har RRV med några
revisionen effektivitetsrevisionen;för både den årliga ochansvaret

tidigare benämnd förvaltningsrevision. Effektivitetsrevisionen innebär
granskning verksamhet bedrivs ändamålsenligt ochatt etten av

kostnadseffektivt i den omfattning och vid de tillfällenDensätt. görs
verket själv bestämmer. Revisionen myndigheter finansierassom av

för den årliga revisionenRRV:s ramanslag, med undantagöver av
affärsverken anslagsberoendeoch vissa andra myndigheter där
RRV:s revision avgiftsfinansierad.är

det revision bolag och stiftelser förhållandetDå sedan gäller ärav
komplicerat. årliga revisionenBeträffande den redovisnings-mer -

revisionen enligt deskall denna ske regler i aktiebo-som anges-
lagslagen, stiftelselagen årsredovisningoch lagen se kap. 4.om
Reglerna innebär myndighet inte kan till revisor.RRV utsesatt som
Däremot kan tjänsteman vid RRV denne har erforderligomen -
kompetens till revisor. Så har också skett i antalstortutses ett-
statliga bolag fall har tjänstemänoch stiftelser. I några vid RRVäven

till andra privaträttsligarevisorer i stiftelser och organisationerutsetts
huvud inte varit med bilda.över attstaten tagetsom om

kompletteringspropositionen 1993I år prop. l99293:l50 64s.
föreslog regeringen revisorbl.a. RRV i normalfallet böratt utse en
i bolag stiftelser förvalt-och till vilka statlig överförts frånverksamhet
ningsmyndigheter affärsverk stiftelseneller elleri bolagetstatenom
har bestämmande inflytande. skallUndantag från RRVett utseatt
revisor skulle dock enligt propositionen regeringenkunna närgöras
bedömer särskilda skäl för det föreligger.att

När det sedan gäller effektivitetsrevisionen aktiebolag ochstatligaav
stiftelser regleras denna fråga i särskild lagstiftning. I lagen
1987:5l9; omtryckt 1993:957 Riksrevisionsverkets granskningom

statliga aktiebolag och stiftelser får granska denRRVattav anges
verksamhet bedriver i form aktiebolag eller stiftelse,statensom av om
verksamheten reglerad i författninglag eller någon ellerär annan om

eller tillskott anslagsmedel ellerägarestaten som genom av genom
avtal eller på har inflytandebestämmande verksam-sätt överannat ett
heten. De aktuella bolagen stiftelsernaoch härvid enligt lagenär
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skyldiga på begäran RRV lämna verket de upplysningar be-att av som
hövs den granskade verksamheten. Vilka bolag och stiftelserom som
RRV får granska framgår förordningen 1993:958 Riksrevi-av om
sionsverkets granskning statliga bolag och stiftelser. För närvaran-av
de finns 33 aktiebolag stiftelseroch 11 dennai förordning.upptagna
Förordningen omfattar således inte alla bolag och stiftelser fallersom
in under lagens kriterier.

Det kan lagen 1987:519 Riksrevisionsverketsnoteras att om
granskning statliga aktiebolag och stiftelser inte RRV rätt attav ger
granska ideella föreningar. Detta gäller i de fall dåäven staten svarar
för hela eller huvuddelen finansieringen. framgårSom bilaga 3av av

många privaträttsligaär de organisationer får särskilda stats-av som
anslag eller slutna ideella föreningar. fallöppna I många ocksåär
verksamheten till sin likartad den bedrivs stiftelseform.iart som
Några motiv för ideella föreningar får särskilda organisa-att som
tionsanslag inte skulle omfattas lagen har inte redovisats sigav vare

Insynsutredningen eller Verksledningsutredningen och inte hellerav
i de propositioner ligger till grund för lagen RRV:s gransk-som om
ning statliga aktiebolag och stiftelser.av
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Privaträttsliga4

organisationsformer

privaträttsligaförgällervilka reglerredovisasavsnittI detta som
kap.förvaltningsuppgifter enligt 11delegerakantill vilka statenorgan

tänkbartdet är statenomfattar attRedovisningen6 § RF. somorgan
före-ekonomiskamed Dentillsammansellerinrättar annan.ensam

alls.därför inteviningen berör
kanprivaträttsligtbedrivsverksamhetstatligI fall då ett organav

tillämpliga pâ dettamyndighetergäller förreglervissa de varasomav
förvaltningOffentligMarcusson, utan-jfr3.5;avsnitt ävenseorgan

fårfråganff.. Den392förlag,IUSTUSmyndighetsomrâdet,för
därvidsammanhangeti ärbetydelsetill fall. Avfrån fall omavgöras

Redovisningeninte.myndighetsutövning ellerinnefattarverksamheten
fullständig.intealltsåi kapitlet är

Aktiebolag4.1

Inledning

1385.1975:aktiebolagslagenifinnsaktiebolagBestämmelser om
förmögenhet äroch harjuridiskaktiebolagEtt är somenpersonen

självständig.
företagbedrivandefördominerande formendenAktiebolaget är av

landet.aktiebolag i300 000finnsSverige. Det närmarei

aktiebolagbildasHur ett

aktie-hurreglerutförligainnehåller ettABLAktiebolagslagen om
måstedetbl.a.innebärreglerDessa attkap. 2.bildas sebolag

demden ellerundertecknasstiftelseurkund somupprättas avsomen
hand frågorförstaireglerarUrkundenifråga.bilda bolagetvill

medbetalasfåraktiebolagsbildningen,självarörande armant.ex. om
tillförslagfinnasdetskallurkunden även ettIegendom än pengar.

bolagetsfirma,bolagetsbl.a.bestämmelserbolagsordning med om
nominellaaktiernasstorlek,aktiekapitaletsverksamhetsföremål,
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belopp och antalet styrelseledamöter, dvs. bestämmelser hurom
bolaget skall verka och fungera i framtiden.

ABL godtar i vissa avseenden i bolagsordningenatt in be-man tar
stämmelser avviker från den reglering finns i aktiebolags-som som
lagen. ABL utgår från alla aktier hart.ex. lika i bolaget.att rätt På
denna punkt godtar lagen i bolagsordningenatt in be-man tar en
stämmelse avviker från lagen, det i bolaget skallsom finnast.ex. att
aktier med olika röstvärde jfr 3 kap. §.1 Ett exempel ärannat att
aktiebolagslagen utgår från syftet med bolag beredaatt är vinstett att

aktieägarna. Om syftet skall godtas detta under förut-ett annatvara
sättning bolagsordningen innehåller bestämmelseatt användningom

vinst och behållna tillgångar vid bolagets likvidationav jfr 12 kap.
l § andra stycket.

I bolagsordningen kan in bestämmelser rörande frågortaman som
inte alls berörs i aktiebolagslagen, förutsatt bestämmelserna inteatt

brottslig verksamhet eller eljest lagstridigaavser är jfr Nial, Svensk
associationsrätt, Norstedts Juridikförlag, 5:e upplagan, 61.s.

Aktiekapitalet i bolag måste uppgå tillett minst 50 OOO kronor
fr.o.m. den 1 januari 1995 delas aktiebolagen in i två kategorier -
privata och publika aktiebolag. Ett privat bolag måste ha aktiekapi-ett
tal minst 100 OOOkr och publikt bolag minstom 500 OOOett kronor.
Aktiekapitalet skall fördelat på aktier lyder på visst nomi-vara som
nellt belopp.

Teckning aktie skall ske på stiftelseurkunden eller påav tecknings-
lista innehåller avskrift stiftelseurkunden.som Detta gäller ävenav om
bolaget bildas enda Det stiftarnaär aktie-av en avgörperson. som om
teckning skall godtas och hur många aktier skall tilldelas teck-som
naren.

Beslut bolagets bildande fattas på konstituerandeom stämma. Den
tecknat sig för aktier blir definitivt bundensom sin teckning förstav

beslut bilda bolaget fattas vidatt sådanom Omstämma. det vid
intestämman visas teckning och tilldelningatt aktier skett mot-av

svarande aktiekapitalet fråganär bolagets bildande förfallen. Omom
alla aktier tecknas vid stämman och alla tecknare är kanense,

hållasstämman föregående kallelse s.k.utan simultanbildning isom
praktiken denär vanliga formen. Om det vid fattasstämman beslut

bolaget skall bildas skallatt styrelse och revisorom väljas.
Bolaget skall anmälas för registrering i det Patent- och registre-av

ringsverket PRV förda aktiebolagsregistret månader eftersenast sex
stiftelseurkundens undertecknande. Vid registreringen prövas om
bolaget bildats i föreskriven ordning. Registrering skall bl.a.vägras
i fall då det belopp skall betalas i för de aktier ingårsom pengar som
i bolagets aktiekapital inte inbetalatär på räkning hos svenskt bank-
institut.

Ett aktiebolag vinner rättskapacitet först registreringen. Igenom
princip inte delägarna i aktiebolag för bolagets förpliktelsersvarar ett
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aktiebolags-bestämmelser iolikadejfr §. Tankenkap. 1 ärl att
finnsalltidbolagdet iskalllagen vilka ettettattgaranteraytterst

aktiekapitalet,registreradedetminst halvaöverskott motsvararsom
borgenärer.skydd för bolagetstillräckligtutgör ett

ledningBolagets

bolagledamöter. Imed minststyrelseskall haEtt aktiebolag treen
bestådock styrelsenfårmiljon kronorlägreaktiekapitalmed änett en

väljs bo-Styrelsensuppleant.finnsdetledamotendast avomav en
följer bolags-intevid bolagsstämman,lagets aktieägare annat avom

§.jfr 8 kap. 1ordningen
förvaltningenochorganisationför bolagetsStyrelsen avsvarar

organisationentillskallStyrelsenangelägenheter.bolagets attse
innefattarmedelsförvaltningen ävenochbeträffande bokföringen en

6 §.jfr 8 kap.kontrolltillfredsställande
miljonuppgår till minst 1aktiekapitalbolagStyrelsen i ett vars

verkställande direktördirektör. Enverkställandekronor skall utse en
riktlinjer ochenligtförvaltningenlöpandedenskall handha om

och 6 §§.jfr 8 kap. 3meddelarstyrelsenanvisningar som
jfrtredjebolagetföreträderstyrelsenDet gentemotär mansom

alltid företräda bolagetdirektörverkställande äger8 kap. §. Enll
jfrförvaltningenden löpandeinomfallerbeträffande åtgärdbl.a. som

8 kap. 12 §.

Bolagsstämman

vidangelägenheter utövasi bolagetsbeslutaAktieägarnas rätt att
bolags-beslutande Vidhögstabolagetsbolagsstämman, är organ.som

Ordinarie bolagsstämmadelta.aktieägarehar varje rättstämman att
räkenskapsårvarjemånader efter utgångenskall hållas inom avsex

jfr och 5 §.9 kap. 1
frågorpåavseendemedbeslutanderättharEnligt ABL stämman om

ellerökningrevisorer,ochentledigande styrelsetillsättande och av
ändringårsredovisning,fastställandeaktiekapitalet,minskning avav

bo-oförhindradvidareStämmanbolagsordningen är att gem.m.av
redanSom nämntsförvaltningsfrågor.direktiv ilagets styrelse rena

bolagsstämmandetbestämmelsen i ABL är utseremellertidär att som
lagaalltså medkandispositiv. Detledamöterstyrelsensoch entledigar

isamtliga ledamöterbolagsordningeniverkan föreskrivas att t.o.m.
bolaget haskallOchutomstående.entledigasochstyrelsen utses av

bolagsordningenföreskrivas idet ocksårevisorer kantvå eller flera
dockrevisorerna,bolagsstämmanmed laga verkan än utseratt annan

§.och 10 kap. 1jfr §inte alla 8 kap. 1
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Stämmans beslut fattas med enkel majoritet. Undantag från denna
regel gäller bl.a. vid ärende angående ändring bolagsordningen dåav
det för beslut krävs två tredjedelar såväl de avgivna rösternaav som l
de vid företräddastämman aktierna i vissa fall kravetär högre.ännu
I ABL angivna krav på röstmajoritet dispositiva.är De gäller alltså
inte följer bolagsordningen. Beträffandeannat beslut änd-om av om
ring bolagsordningen kan dock kraven på röstmajoritet endastav
skärpas, till det skall krävas godkännandet.ex. tvâatt ordinarieav
bolagsstännnor, samtliga aktieägare eller utomstående jfrav av
9 kap. 13, 14 och 15 §§. I bolagsordningen kan det efter med-t.ex.
givande regeringen in föreskrift, enligt vilken visstas be-av en
stämmelse inte får ändras regeringen lämnat tillstånd därtill.utan att
Det följer för övrigt ABL det finns föreskrift i bolags-attav om en
ordningen med innehållnämnt får inte heller den ändrasnu utan rege-
ringens tillstånd jfr 9 kap. 14 § andra stycket.

Om bolagsstämmobeslut inte tillkommitett i behörig ordning eller
strider ABL eller bolagsordningen, kan talanmot s.k. klander-annars

talan bolaget upphävande eller ändringmot beslutet förasom av av
aktieägare eller styrelsen, styrelseledamot eller verkställandeav
direktör. Klandertalan skall väckas inom månader från dagen förtre
beslutet, tillär rätten sådan talan förlorad. I lagenannars anges
emellertid fall då besluttre behäftat medett så felettanses vara gravt

det är nullitet. Ett sådant beslutatt ogiltigt redanär från början ochen
det kan därför förklaras ogiltigt domstol klandertalanävenav om
väckts först Detta gäller bl.a. beträffande beslut intesenare. som
lagligen kan fattas med alla aktieägares samtycke jfr 9 kap.ens
17 §.

Bokföring årsredovisningoch revisionsamt

Alla aktiebolag bokföringsskyldigaär enligt bokföringslagen
1976:125. Detta följer bokföringslagen se 1 § den lagen. Avav
ABL följer vissa bestämmelseräven i denatt lagen skall beaktas vid
upprättandet årsbokslut enligt bokföringslagen jfr 11 kap. 1 §av
ABL.

Enligt ABL skall alla aktiebolag årsredovisning.upprätta Dennaen
redovisning skall inges till PRV och blir därigenom offentlig. Med
vissa undantag föranleds redovisningen offentlig skallatt ärsom av
den innehålla uppgifter ârsbokslutet enligt bokföringslagensamma som
jämte förvaltningsberättelse jfr kap.11 1 §. Ett moderbolag ien en
koncern enligt den koncemdefinition finns intagen i aktiebolags-som
lagen jfr l kap. 2 § skall koncernredovisningupprätta jfr ll kap.
10 §.

Alla aktiebolag skall ha minst bolagsstämman utsedd kvalifice-en av
rad revisor. Den revisor bolagsstämman skall i vissa fallutsersom



53organisationsformerPñvaträttsliga1994:147SOU

tillgångarnasgällerDetta3 §.jfr 10 kap.auktoriserad omvara
räken-tvåför debalansräkningarfastställda senasteenligtnettovärde

det000 gånger1gränsbeloppöverstigerskapsåren motsvararett som
gälldeförsäkringallmän1962:381lagenenligtbasbelopp somom
antalet1,räkenskapsårrespektivemånadenden sistaunder omav

medeltaliräkenskapsårentvådeunderbolagetanställda hos senaste
noteradeskuldebrev ärelleraktierbolagetseller200 2överstigit om

3.marknadsplatsauktoriseradellervid börs
formelladeuppfyllerfysiskskallrevisorTill utses sompersonen

ellerauktoriseratRRV-revisor. Ettförgäller ävenkraven detta
§.kap. 2jfr 10revisortillocksåkanrevisionsbolaggodkänt utses

auktori-räknasintealltsåochmyndighet ettEftersom RRV är somen
irevisortillinteRRVkanrevisionsbolag utseseller godkäntserat

aktiebolaghelägtOmaktiebolag.helägt statenett avstatent.ex. ett av
bolagsord-dock idetkanrevisorertvåskall habolagsordningenenligt

revisorerbolagetsbestämmelse utsesin avningen att avtas om enen
§.jfr 10 kap. lRRV

jfrsådan saknasrevisorbehörigförordnaskallLänsstyrelsen om
6 §.10 kap.

revisionsberättelsen ingesskallårsredovisningen ävenmedlikhetI
Revisionsbe-offentlig.ocksådärigenomalltsåblirochtill PRV

gjortsårsredovisningenuttalandeinnehållaskall bl.a. upprättelsen om
föransvarsfrihetangåendeochbestämmelseraktiebolagslagensenligt

§.kap. 10jfr 10direktörverkställandeochledamöterstyrelsens
kortinomlagstiftningensvenskadenhärpåpekastill sistbörDet att
förberedsrevisorsdirektiv. Frågans.k.EG:stillkommer att anpassas

1993:69.SOUjfrNäringsdepartementetnärvarande i

skadeståndLikvidation och

trädaskallbolagetbeslutahelstkan attnärBolagsstämman omsom
kräverbeslutsådantföljabolagsordningen kan atti likvidation. Av

§.jfr 13 kap. 1majoritetkvalificerad
jfrlikvidatorerutseddasärskiltfleraellerskötsLikvidationen enav

bolagetsbetalabl.a.likvidatorernaför ärUppgiften att7 §.13 kap.
ochaktieägarnamellan atttillgångarbehållnaskifta avgeskulder, att

bolagsstämmapåframlagtsslutredovisningenNärslutredovisning.
§§.och 13-15kap. lljfr 13upplöstbolagetanses

skälfinnsdettvångslikvidation. Närreglerfinns detI ABL även om
registreradedethälftenunderstigerkapitalbolagets avegetattatt anta

ochbalansräkningstyrelsen särskildskall upprättaaktiekapitalet en
bolagsstäm-tillmöjligtstyrelsenskallfallet,såvisar den är snarastatt
Bolagsstäm-likvidation.träda iskallbolagethänskjuta frågan omman
bolagsstäm-följandetillbeslutetskjutaväljakan därvid att enman

intemånader. Omåttahållas inommåstetvåbolagsstämma somma
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den följande bolagsstämman godkänner balansräkning utvisaren som
det kapitaletatt uppgår till det registrerade aktiekapitaletegna skall

styrelsen, inte bolagsstämman beslutar bolagetom skall träda i lik-att
vidation, hos rätten ansöka bolaget försätts i likvidationatt jfr
13 kap. 2 §.

Om styrelseledamöterna underlåter fullgöra vad åliggeratt demsom
kontrollbalansräkningt.ex. upprättaatt detnär finns skäl till det- -de solidariskt för de förpliktelsersvarar uppkommer för bolaget.som

Även för aktieägare inträder sådant han med vetskapansvar om om
likvidationsplikten vid bolagsstämma två deltar i beslut fortsättaatt
bolagets verksamhet jfr 13 kap. 2 och 3 §§.

ABL innehåller bestämmelser skadeståndssskyldighet för bl.a.om
styrelsens ledamöter och revisor. Bestämmelserna bygger på synsättet

styrelseledamöteratt revisorer skyldigaär omsorgsfulltresp. att
fullgöra sina uppdrag. Om de oaktsamhet eftersättert.ex. sinaav
skyldigheter och därigenom tillfogar associationen skada, skall de

dennaersätta skada jfr kap.15 1 och 2 §§.

Särskilda regler granskning aktiebolag verksamhetom av vars
regleras i författning eller i vilket harstaten bestämmandeett
inflytande

Enligt lagen 1987:518 med instruktion för riksdagens revisorer får
revisorerna granska sådan verksamhet bedriver i formstatensom av
aktiebolag. Förutsättningen därvidär verksamhetenatt regleradär i
lag eller någon författning ellerannan att ägare ellerstaten som

tillskott statliga anslagsmedelgenom eller avtalav eller pågenom
något harsätt bestämmandeannat inflytandeett över verksamheten se
2 § första stycket nämnda lag.

Rätten för RRV granska aktiebolagatt enligt lagen 1987:519 om
Riksrevisionsverkets granskning statliga aktiebolag och stiftelserav
har behandlats i avsnitt 3.8.

Särskilda bestämmelser enligt kommunallagen för aktiebolag

Innan kommun eller landsting lämnaren ett över vården kom-av en
munal angelägenhet till aktiebolag där kommunenett eller landstinget
innehar samtliga aktier skall fullmäktige i kommunen eller landstinget

samtliga ledamöter iutse styrelsen för bolaget och även minstutse en
revisor. Vidare skall fullmäktige till fullmäktige får sigattse yttra
innan sådana beslut fattas i verksamheten är principiellsom av
beskaffenhet eller viktstörre 3 kap. 17 § kommunallagen,annars av
1991:900, i dess lydelse enligt SFS 1993: 1295 träder i kraft densom

januari1 1995. Det krävs bestämmelser medatt nämnda innebördnu
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regle-avseddai kommunallagenför denbolagsordningenin i atttas
gällande.ringen skall bli

landstinget bestämmerellerdär kommunenaktiebolagdet gällerNär
blirbolagettillfullmäktigeskall atttillsammans med någon seannan,

ikommunallagen17 §i 3 kap.villkorbundet de en om-som avsesav
verksam-andelsförhållandena,tillrimlig med hänsynfattning ärsom

lag.nämnda18 §jfr kap.i övrigt 3omständigheternahetens ochart

aktiebolagvissaisekretessOffentlighet och

deltryckfrihetsförordningen rättföreskrivs i taVad att avomsom
hoshandlingarocksåtillämpligagäller imyndighethandlingar hos

sekretesslagentillsärskild bilagaivissa enangessomorgan
verksamhettill denhörhandlingarnai den mân1980:100, som

angivnai bilagannämnda lag. De§kap. 8jfr 1i bilagannämns
medjämställassekretesslagentillämpningenvidskall avorganen

enskildaomfatta rätts-avseddRegleringen, ärmyndighet. attsom
myndighetsutövning,innefattarförvaltningsuppgiftersubjekt med som

Bilprovning i dessSvenskABaktiebolag t.ex.vissatillämplig påär
1992:319.jfr SFSkontrollverksamhetobligatoriska -

elleraktiebolag där kommunihandlingsoffentlighetendet gällerNär
gällermed någontillsammansellerlandsting bestämmer annanensam

reglering.följandejanuari 1995fr.o.m. den 1
landsting rätts-eller utövarkommuneraktiebolag där ettI fråga om

tryckfrihetsför-föreskrivs iskall vadinflytandeligt bestämmande som
tillämpligaihos myndighethandlingardelordningen rätt taatt avom

landstingochKommunerbolaget.hoshandlingargälladelar också
till-ellerdeinflytandesådantskall utöva ensammaett omanses

samtligahälftenmedaktiebolag änaktier iäger ett avmersammans
mångaförfogar så rösterövernågot sätteller pâi bolagetröster annat

leda-hälfteneller änavsättai bolaget eller har rätt att utse avmer
sekretesslagen,9 §jfr kap.aktiebolagför 1styrelsenimöterna ett

1298.1993:lydelse enligt SFSi dess1980: 100,
rättsligtlandsting inte utövarellerdär kommuner ettI aktiebolag

ifrågavarandeenligt denfullmäktigeskallinflytandebestämmande nu
delskall haallmänheten rättförverka att taregleringen avatt

för allmännagällergrunderenligt debolagethandlingar hos som
sekre-ochtryckfrihetsförordningeni 2 kap.offentlighethandlingars

lydelsei dess1991:900,kommunallagen,18 §jfr 3 kap.tesslagen
1993:1295.enligt SFS
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4.2 Stiftelse

Inledning

Som tidigarenämnts riksdagen stiftelselagantog under våren 1994en
jfr 199394:9, bet. LU 199394: 12, rskr. 199384:225 ochprop. SFS
1994:1220. Lagen innehåller civilrättslig reglering stiftelse-en av
institutet och offentligrättsliga bestämmelser tillsyn. Deom senare
bestämmelserna innebär bl.a. stiftelse undantag knutenatt ärutanen
till tillsynsmyndighet.en

Bestämmelser stiftelselagens ikraftträdande finns intagnaom m.m.
i särskild lag införande Stiftelselagen införandelagen.en om av
Enligt införandelagen träder stiftelselagen i kraft den januaril 1996
jfr SFS 1994:1221.

En stiftelse juridiskär och har förmögenhet ären person en som
självständig. En stiftelses förmögenhet emellertidär inte bara själv-
ständig också självägande. En stiftelseutan nämligenägs inte av
någon. I stiftelse finns det inte medlemmar i ekonomisken som en
eller ideell förening.

Vilka förmögenhetsbildningar stiftelserär

Stiftelselagen SL innehåller inledande paragraf framgåren attvarav
fyra olika slags förmögenhetsbildningar godtas stiftelser. De fyrasom
olika fallen stiftelserär i allmänhet 1, insamlingsstiftelser 2,
kollektivavtalsstiftelser 3 och tryggandestiftelser 4. Närmare be-
stämmelser vilka krav med avseende på bildandet ställs påom som
dessa stiftelser godtagna förmögenhetsbildningar finns beträffandesom
1-3 i stiftelselagen och beträffande 4 i lagen 1967:531 tryggandeom

pensionsutfästelse Här kommer endast stiftelser iav allmänhetm.m.
eller den allmänna definitionen stiftelsebegreppet behandlas.av att

Hur bildas stiftelse i allmänheten

Enligt stiftelselagens allmänna definition stiftelsebegreppet seav
kap.1 2 och 3 §§ fordras det för stiftelsebildning två rättshandlingar

från stiftarens sida, förordnande stiftelseförordnandeett och för-en
mögenhetsdisposition sker i enlighet med förordnandet. Förord-som
nandet skall innefatta förklaring från stiftaren han fören att ett
bestämt ändamål vill skapa varaktigt bestående, självständig för-en
mögenhet egendom han tillskjuter själv. Som minimumav som ett
skall viljeförklaringen således besked i två avseenden, nämligenge om
den avsedda stiftelsens ändamål och vilken egendom stiftarenom som
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regelskallFörordnandetändamål.dettaför somtillskjutaattavser
stiftaren.undertecknatochskriftligt avvara

innefattarförmögenhetsdispositionengällerdärefterdetNär
skallegendomenavseddastiftelsenfördenpâkravstiftelselagen att

stiftelsebildningendåfallförmögenhet, istiftarensavskild frånvara
borgenärer.stiftarensverkanmedi livet motstiftarenmedan ärsker

stiftarensomfattasegendomdenregeli avbetyderDet att som
lämnatnågonbesittning ettikommithaförordnande måste somav

förvaltnings-förordnandetmedenlighetidenförvaltaåtagande att
besittnings-påavskild. Kravetskalldenföråtagande somatt anses
beträffandeegendomfastegendomförgäller t.ex.övergång även --

betydelsesaknar attborgenärerstiftarensskyddetfördetvilken mot
tagitockså harförvaltningsâtagandelämnatdeden eller ettsom

besittning.iegendomen
medskeskalluppfylltVaraktighetsrekvisitet ärBedömningen omav

fråga. Detändamålet iföravskiltsegendomdenutgångspunkt i som
förmögenhetsbild-omfattakommerintestiftelselagen attbetyder att

kortareändamål änsittfrämjamöjlighet ensaknar att merningar som
avskiltdenoaktategendomenavskildadenmedår somtvåtid t.ex.

anslagsstiftel-tillfällevidtillskottytterligareutfástegendomen senare
evigt.förbeståbehöverstiftelsesåemellertid inte attser. Det är en

med dendetuppfylltkunnatordeVaraktighetsrekvisitet omanses
ända-ifrågavarandedetfrämjamöjligtavskilts är attegendom som

varaktighets-framhållas ävenbörDet attår.fem-sex omundermålet
för-tillknutnarättsverkningaruppfyllt kaninterekvisitet är vara

fråga.imögenhetsbildningen
jfrfinnsrättsligtdenså setträttskapacitet snartharstiftelseEn

aktiebolag ärförregistreringsförfarande t.ex.Något4 §.kap. som1
stiftelsensförtillgångarstiftelsensEndastföreskrivet.inte svararalltså

förpliktelser.

stiftelsetyperOlika

avseddadenstånd måstetillskall kommastiftelsebildningFör att en
gårdetbestämdhetgradsådan attmedändamålstiftelsens avenanges

stiftelseförändamålsbestämningfullständig om-verkställa. En enatt
destinatär-verksamhetsföremål ochsyfte,principifattar moment:tre

inomverkaskallstiftelsenområdevilketSyftet närmarekrets. anger
visstforskningvetenskapligför,verkaskall avvad deneller t.ex.

be-Verksarnhetsföremåletundervisning.eller högresjukvårdslag,
syfte.sittfrämjaskallstiftelsenvilket sättpånärmarestämmer

uppfylla förmåste attvilka kravslutligenDestinatärkretsen mananger
stiftelsen.frånförmånförfrågaikommakunna en

landetskansyftesittfrämjarregelistiftelsertill hurOm serman
verksamhets-ochavkastningstiftelseri tvåindelasstiftelser typer,
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stiftelser. Det karakteristiska för avkastningsstiftelse är denen att
främjar sitt syfte kontanta bidrag denatt utgegenom löpandeur av-
kastningen pá sin förmögenhet, förmögenhet i regel beståren som av
värdepapper eller banktillgodohavanden. Bakom beteckningen fond
döljer sig vanligtvis stiftelse dennaen typ.av

Det karakteristiska för verksamhetsstiftelse denär främjar sitten att
syfte utöva näringsverksamhet,attgenom meddela undervisningt.ex.
eller sjukvård betalning. Beträffande dennamot stiftelse be-typ av
stäms sammansättningen stiftelsens förmögenhet i första handav av
den verksamhet stiftelsen skall bedriva. Bakom beteckningensom an-
stalt, institut eller inrättning döljer sig inte så sällan stiftelseen av
detta slag.

Det inteär nödvändigt alla de nämndaatt tre angivnaärmomenten
för det skall föreliggaatt ändamål med tillräckligettanses grad av
bestämdhet. Beträffande verksamhetsstiftelse kan det räckaen t.0.m.
med ändamâlsbestämningenatt omfattar endast visst verksamhets-ett
föremål.

Förvaltningsformer m.m.

Enligt stiftelselagen har stiftelse antingen förvaltning elleren egen
anknuten förvaltning jfr 2 kap. 2 §. Det stiftarenär väljer för-som
valtningsform.

En stiftelse har förvaltning det för stiftelsebildningegen nöd-om
vändiga förvaltningsâtagandet har lämnats eller flera fysiskaav en

Den eller de fysiskapersoner. lämnat förvaltnings-personer som
âtagandet bildar stiftelsens styrelse. Sedan väl stiftelse försetts meden

beslutför första styrelse detär styrelsenen och entledigarutsersom
ledamöter i styrelsen, inte följer stiftelseförordnandet.annatom av
Styrelsen företräder stiftelsen tredjegentemot man.

Har förvaltningsâtagandet lämnats juridisk har stiftel-av en person
anknuten förvaltning. Den juridiskasen lämnat förvalt-person som

ningsátagandet stiftelsensär förvaltare. Om har lämnatstaten ett
förvaltningsátagande dockär stiftelsens förvaltare den myndighet som
har lämnat åtagandet för räkning. Förvaltarenstatens företräder
stiftelsen tredjegentemot man.

Av stiftaren meddelade ändamâlsföreskrifter skall alltid följas vid
Ävenförvaltningen stiftelse. övriga stiftaren i stiftelseförord-av en av

nandet meddelade föreskrifter skall följas de inte striderom mot en
tvingande bestämmelse i stiftelselagen eller lag eller författning.annan
Om det inte följer stiftelseförordnandet vilka reglerav skall gällasom
i viss fråga, fyller stiftelselagens bestämmelseren förordnandet jfrut
2 kap. l §.
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föreskrifternastiftelseförvaltning alltsåför all ärUtgångspunkten att
styrelse ellerstiftelsensföljas. Detstiftelseförordnandet skall äri
§.jfr kap. 3sker 2för såförvaltare har ansvaret attsom

revisionårsredovisningBokföring och samt

bokföringsskyldiga.näringsverksamhet ärStiftelser utövarsom
i enlighetvärderadehar tillgångarstiftelserpåSamma krav ställs som

värdetillkap. 6 § SLi 3med bestämmelserna motsvararett som
försäkringallmänna1962:318enligt lagenminst tio basbelopp om

innebär6 § SLi 3 kap.Bestämmelsernajfr 2 §§ SL.kap. och3 1
den kanvadvärdetillvarje tillgång motsvararetttasatt somupp

Fastig-förhållanden.normalaunderförsäljningbetinga vid enanses
tilldockskallegendomlösbyggnader taxe-heter och är tas uppsom

ringsvärdet.
bok-ibestämmelsernaenligtfullgörasskallBokföringsskyldigheten

stiftelselagen.4 §jfr 3 kap.1976: 125;föringslagen
årsredovisning iskallbokföringsskyldiga upprättaStiftelser ärsom

årsredovisning1980:1103i lagenefter principernahuvudsak om
tillgänglig. Ioffentligtredovisning ärDennai vissa företag.m.m.

stiftelsensuppgift hurlämnabl.a.stiftelsenskallredovisningen om
och 12jfr 3 kap. 11räkenskapsåretunderändamål främjatshar

SL.
årsredovis-stiftelsenochrevisor, ärminststiftelser skall haAlla en

skall aukto-Revisornkvalificerad.ningsskyldig skall denne varavara
räkenskapsårende tvåvid utgångenstiftelsenriserad senasteavom

ibestämmelsernatillämpningmedvärderadehar haft tillgångar, av
000minst 1värdetillstiftelselagen,3 kap. 6 § motsvararett som

försäkring ellerallmän1962:318lagenbasbelopp enligt omom
200medeltal hafträkenskapsåren i änstiftelsen de två senaste mer

anställda.
entledigasochstiftelseförordnandetföljerOm inte utsesannat av

ochstyrelsestiftelsensförvaltningmedrevisorn i stiftelse avegenen
be-högstaförvaltarensförvaltninganknutenstiftelse medi aven

och §§ SL.kap. 4jfr 4 1slutande organ
Även god-ellerauktoriseratfysiskrevisorTill ettutses person.en

stiftelse§. I3jfr kap.till revisor 4revisionsbolag kankänt utses en
tillRRVgenomalltså intekanbildats utsesstatenstatensom av

stiftarehindraringentingrevisor. däremotDet statenär att somsom
RRVgenomföreskriftini stiftelseförordnandet statenatttar omen

i stiftelsen.skall revisorutse
intestiftelse kanbildatdenanställd hosDen är varaensomsom

iinnebärDetförsta stycket 5.6 §jfr 4 kap. attrevisor i stiftelsen
anställd vid RRVkan intestiftelse bildats utsesstaten ensom aven

revisor.till
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Om stiftelse saknar revisor eller inte har kvalificerad revisoren när
detta krävs enligt stiftelselagen kan tillsynsmyndigheten förordna revi-

för stiftelsen jfr 4 kap. 8 §.sor
Revisionsberättelsen tillgänglig förär I revisionsberättelsen,envar.

skall innehålla uttalande i frågan ansvarsfrihet endast i fall dåsom om
detta föreskrivits i stiftelseförordnandet, skall revisorerna bl.a. an-
märka de vid sin granskning funnit Stiftelsens tillgångar harom att

i stridanvänts med stiftelsens ändamål jfr 3 kap. 11 och 12 §§ samt
4 kap. 11 §.

Det bör påpekas för stiftelser, moderstiftelse iär koncernatt som en
enligt den koncerndefinition finns i stiftelselagen jfr kap. §,1 5som
gäller i fråga bokföring, årsredovisning och revision i huvudsakom

regler för stiftelse näringsverksamhet.utövar Isamma som en som
vissa fall skall moderstiftelse koncernredovisningupprätta jfren
3 kap. 7 §.

Tvångslikvidation och skadestånd m.m.

SL innehåller bestämmelser tvångslikvidation stiftelserom av som
näringsverksamhetutövar jfr 7 kap. När sådan likvidation slut-en

förts stiftelsen upplöst jfr 7 kap. 13 §.anses vara
SL innehåller vidare regler skadeståndssskyldighet för ochom ent-

ledigande ledamöter i stiftelsestyrelse eller stiftelsens förvaltareav en
jfr kap.5 §1 och 9 kap. 6 §. I lagen finns också regler skade-om
ståndsskyldighet för revisor jfr 5 kap. 2 §.

Ändring stiftelseforordnandetm.m. av

I fråga ändring föreskrifter i stiftelseförordnande inne-om ettm.m. av
håller SL i 6 kap. bestämmelser i huvudsak de be-motsvararsom
stämmelser för närvarande finns i permutationslagen 1972:205.som
Till skillnad från permutationslagen gäller bestämmelserna i stiftelsela-

ändring för alla stiftelser, dvs.gen om ärm.m. oavsett vem som
stiftare. Till skillnad från gällande ordning innebär SL vidare att
stiftaren inte kan förbehålla sig själv rätt med bindande verkan föratt
stiftelsen besluta ändring i stiftelseförordnandets föreskrifter.om m.m.

Tillsyn och registrering

Till skillnad från vad gäller jfr 2 § tillsynslagen, 1929:116som nu
enligtär SL alla stiftelser knutna till tillsynsmyndighet. Enligt SLen
huvudregelnär länsstyrelsen i det län där stiftelsensatt styrelse eller

förvaltare har sitt tillsynsmyndighet.säte är Regeringen eller myndig-
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myndig-beslutafår dockregeringen bestämmerhet att en annansom
jfrtillsynsmyndighetskallmyndighetcentralhet t.ex. varaen --

9 §.kap. 1
stiftelsensdet kaningripa,skallTillsynsmyndigheten attantasom

medenlighetistiftelsen inte utövasrevisionenförvaltning eller av
elleri stiftelselagenbestämmelsernaellerstiftelseförordnandet att en

jfrsitt uppdragmissköterförvaltarenellerstyrelseledamot annars
tillsynsmyndig-iingripande kan§§. Ett9 kap. och 31 attutmynna

fullgöraeller förvaltarenstyrelseledamotenföreläggerheten attt.ex.
skade-talanväckerräkningstiftelsensförsina åligganden eller om

styrelseledamotenentledigandeväcker talanellerstånd avmot om
förvaltaren.eller

förföremål åter-stiftelserårsredovisningsskyldigaEnligt SL är
kopiasändaskall nämligenstiftelserDylikakontroll.kommande aven

årsredovis-påtecknaderevisorndenochrevisionsberättelsen av av
meningen.§ förstajfr kap. ll3tillsynsmyndighetentillningen

skall ståinteföreskrivit stiftelsenförordnandet harstiftaren iOm att
ingripamöjlighetregeltillsynsmyndighetentillsyn, har attunder som

eller förvaltarenstyrelsenkandetstiftelsen endast attantasmot om
ellerårsredovisningbestämmelserstiftelselagensåsidosätter t.ex.om

fall aldrigdessaingripande kan i10 §. Ett ut-revision jfr 9 kap.
för stiftelsensskadeståndstalanväckertillsynsmyndigheteni attmynna

för-ellerstyrelseledamotentledigandetalanräkning eller av enom
stycket.andra6 §och 9 kap.stycket§ fjärdejfr 4valtaren 5 kap.
förföremål åter-den inteårsredovisningsskyldig ärstiftelsenOm är

meningen.första12 §jfr 3 kap.kommande kontroll
registrera-skyldigastiftelserårsredovisningsskyldiga ärAlla att vara

Registrerings-§.jfr 10 kap. 1stiftelseregisteri länsvis fördade
styrelse ellerstiftelsensdäri det länlänsstyrelsenalltidmyndighet är

redankap. §. Som§ och 9 1jfr 10 kap. lförvaltare har sitt säte
rättskapaci-förbetydelseinte någonregistreringentidigare harnämnts

skallregistreringsmyndighetenpåpekasinträde. börDet atttetens
alltsåstiftelse. Detinte äruppenbart ärdetregistreravägra att ensom

stiftelser iinte äromfattarregistret äveninte uteslutet att somorgan
mening.rättslig

förmögenhetsbildningarpå äldretillämpningStiftelselagens

ikraft-stiftelselagenstill förekommitförmögenhetsbildningEn som
införandelagenskall enligtförmögenhetsbildningträdande äldre

föreförmögenhetsbildningen närmastenligt SLstiftelse omanses som
stiftelsebild-ställsenligt SLde kravuppfylldeikraftträdandet som

uppfylldeinteförmögenhetsbildningengällerning. Detta även om
ellerskriftligtskallstiftelseförordnandet attkravet på att vara

förhållandetinförandelagen. Detjfr §avskilts 3skall ha attegendom
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det kravet efterges innebär bl.a. bedömningensenare att av om var-
aktighetsrekvisitet uppfylltär eller inte får ske med beaktande av
utfästelser ytterligare tillskott till den ifrågavarande förmögenhets-om
bildningen vilka utställts vid förmögenhetsbildningens tillkomst. Härav
följer s.k. anslagsstiftelser kanatt betrakta stiftelserattvara som
enligt stiftelselagen.

I princip gäller bestämmelserna i SL för äldre förmögenhetsbild-
ningar enligt införandelagen stiftelser enligt stiftelse-som anses som
lagen jfr 4 § införandelagen. Enligt införandelagen jfr §11 skall
föreskrifter före stiftelselagens ikraftträdande har fastställts försom en
stiftelse regeringen, Kammarkollegiet eller länsstyrelse vidav till-en
lämpningen stiftelselagen föreskrifter i stiftelseför-av anses som ett
ordnande.

Särskilda regler enligt stiftelselagen för stiftelser bildade av
eller tillsammans med offentliga rättssubjekt

Enligt SL gäller i vissa fall avvikande bestämmelser för stiftelser som
bildats eller tillsammans med kommun, landstingstaten, ellerav etten

kyrklig kommun, dvs. stiftelser bildade offentligten rättssubjekt.av
En stiftelse anfört slag alltid bokföringsskyldigär jfr 3 kap.av nu
§ sista1 stycket. Härav följer sådan stiftelse alltid skyldigatt ären

årsredovisning,upprättaatt ha kvalificerad revisor ochatten att vara
registrerad. Såväl stiftelsens årsredovisning revisionsberättelsensom
för stiftelsen tillgängligär för envar.

En stiftelse bildats offentligt rättssubjekt liksomett är allasom av
andra stiftelser alltid knuten till tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndig-en
heten har dock möjlighet ingripa sådan stiftelseatt endastmot en om
det kan stiftelselagens bestämmelserantas att årsredovisningt.ex.om
eller revision åsidosätts, och ingripande kan i dessa fallett aldrig

i tillsynsmyndighetenutmynna väcker skadestândstalanatt för stift-
elsens räkning eller talan entledigande styrelseledamot ellerom av en
förvaltaren jfr 9 kap. 10 5 kap. 4 § fjärde stycket och 9 kap. 6 §
andra stycket. En stiftelse bildats offentligt rättssubjekt ärettsom av
aldrig föremål för återkommande kontroll jfr 3 kap. 12 § första
meningen och 9 kap. 10 § första stycket l.

Särskilda regler för granskning stiftelser verksamhetav vars
regleras i författning eller i vilka harstaten bestämmandeett
inflytande

Enligt lagen 1987:518 med instruktion för riksdagens revisorer får
revisorerna granska sådan verksamhet bedriver i formstatensom av
stiftelse. Förutsättningen därvidär verksamheten regleradär i lagatt
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tillskott statligaförfattning ellereller någon att staten genom avannan
har be-anslagsmedel eller avtal eller på något sättannat ettgenom

första stycketverksamheten se 2 §stämmande inflytande över
lag.nämnda

granska stiftelser enligt lagen 1987:519för RRVRätten att om
aktiebolag stiftelsergranskning statliga ochRiksrevisionsverkets av

har behandlats i avsnitt 3.8.

stiftelserenligt kommunallagen förSärskilda regler

landsting lämnar vårdenkommun ellerInnan överett av enen
stiftelse eller lands-angelägenhet till kommunenkommunal en som

landstingetkommunen ellerbildar skall fullmäktige itinget utseensam
stiftelsen och minsti styrelsen församtliga ledamöter även utse en

sigtill fullmäktige fårskall fullmäktigerevisor. Vidare yttraattse
principiell be-verksamhetenbeslut fattas iinnan sådana ärsom av

§ kommunallagen,vikt 3 kap. 17skaffenhet eller störrearmars av
nämnda innebördbestämmelser med1991:900. Det krävs tasatt nu

avsedda regle-för den i kommunallagenin stiftelseförordnandeti att
ringen skall bli gällande.

eller landstinget bildar till-det gäller stiftelser kommunenNär som
stiftelsen blirskall fullmäktige tillmed någon attsesammans annan,

§ kommunallagen ibunden de villkor i 3 kap. 17 en om-av som avses
till verksamhetens ochfattning rimlig med hänsynär art om-som

i övrigt jfr kap. 18 § nämnda lag.ständigheterna 3

i vissa stiftelserOffentlighet och sekretess

deltryckfrihetsförordningenVad föreskrivs i rätt att ta avomsom
handlingar hoshandlingar hos myndighet gäller i tillämpliga också

särskild bilaga till sekretesslagenvissa iorgan som anges en
till verksamhetmån handlingarna hör den1980:100, i den som

i bilagan angivnajfr kap. 8 § nämnda lag. Dei bilagan lnämns
jämställas medsekretesslagenvid tillämpningenskall avorganen

avsedd omfatta enskildaRegleringen,myndighet. rätts-är attsom
myndighetsutövning,förvaltningsuppgifter innefattarsubjekt med som

Stiftelsen Svenska Institutet i allstiftelsertillämplig vissa t.ex.påär
jfr SFS 1992:319.dess verksamhet -

handlingsoffentligheten i stiftelser bildatsgällerNär det ensom av
med gällerlandsting eller tillsammanskommun eller annanensam

januari följande reglering.fr.o.m. den 19951
eller landsting rättsligtfråga stiftelser där kommunerI utövar ettom

tryckfrihetsförord-inflytande skall vad föreskrivs ibestämmande som
tillämpligahandlingar hos myndighet iningen delrätt att taom av
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delar också gälla handlingar hos stiftelsen. Kommuner och landsting
skall sådant inflytandeutöva de eller till-ettanses om ensamma

har ellerrätt hälftenavsätta ledamöternaänatt utsesammans mer av
i styrelsen för stiftelsen jfr 1 kap. 9 § sekretesslagen, 1980:100, i
dess lydelse enligt SFS 1993: 1298.

frågaI stiftelser där kommunen eller landstingen inte utövarom ett
rättsligt bestämmande inflytande skall fullmäktige enligt ifrågavarande
reglering verka för allmänheten skall ha del hand-rättatt att ta av
lingar hos bolaget enligt de grunder gäller för allmänna hand-som
lingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och sekretessla-

jfr 3 kap. 18 § kommunallagen, 1991:900, i dess lydelse enligtgen
SFS 1993:1295.

4.3 Ideell förening

Inledning

Det finns ingen svensk lagstiftning ideella föreningar. Tanken påom
sådan lagstiftning har avvisats riksdagen våren 1992 sesenasten av

bet. LU 199192:23. Frågan har dock aktualiseratsåter ipromemo-
rian Ds 1994:94 Föreningar möjligheter, be-entreprenörsom -
gränsningar, konsekvenser och risker.

Vilka generella regler förgäller ideella föreningar får i förstasom
hand med ledningavgöras rättspraxis och doktrin. Enligt praxisav er-
känns den ideella föreningen juridisk Den egendomsom person. som
finns i ideell förening bildar alltså självständig förmögenhet.en en

Hur bildas ideell föreningen

För rättskapabel ideell förening skall föreligga fordras det förstatt en
och främst antal individer eller juridiska träffat avtalatt ett personer

under viss tid eller tills vidare samverka i organiserade formerattom
för syfte. Själva avtalet måste ha formaliserats iett gemensamt
stadgar. stadgarna måste minimum innehålla uppgift före-ettsom om
ningens syfte och det varpå syftet skall främjassätt dvs. före-namn,
ningens ändamål hur beslut i föreningens angelägenheter åstad-samt
kommes. Utöver stadgar det vidare krav föreningenett attanses vara
har styrelse kan företräda den jfr NJA 1973 341 och 1987en som s.

394. Det krävs alltså inte någon registreringsåtgärd för ideellatt en
förening skall erhålla rättskapacitet.

Hur många individer måste gå för rättskapabelattsom samman en
ideell förening skall komma till stånd oklart. Enligt doktrinenär kan
det kanske räcka med två jfr Hemström, Organisationernas rättsliga
ställning, Norstedts Juridik, 4:e uppl., 100. Hemströmsrev.
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uttalande frånhärrör tiden innan fördet blev möjligt fysiskatre
bilda ekonomisk förening.attpersoner en

Varken styrelsens ledamöter eller föreningens medlemmar har något
personligt för föreningens förpliktelser.ansvar

Olika föreningartyper av

Det går skilja på två ideella föreningar. Denatt grupper av ena
föreningar syfte främja medlemmarnasutgörs är attgruppen av vars

ekonomiska intressen och den andra föreningar har andraav som
syften, främja medlemmarnas fysiska hälsa. Till den förstat.ex. att

föreningar hör bl.a. fackföreningar arbetsgivarorgani-ochgruppen av
sationer. När det gäller den det viktigt föreningenär attgruppen
försöker sitt syfteuppnå ekonomisk verksamhet. Iängenom annan

fall det nämligen risk för föreningen blir betraktadärannat att som en
ekonomisk förening och sådan förening saknar rättskapaciteten om
den inte registreras i enlighet med bestämmelserna i lagen 1987:667

ekonomiska föreningar.om
Till den föreningarandra hör t.ex. idrottsföreningar ochgruppen

religiösa samfund syfte främja medlemmarnas intressenär iattvars
ekonomiskt avseende. färän Föreningen dock bedriva ekono-annat

misk verksamhet för uppnå sitt syfte. idrottsföreningEn behålleratt
sålunda sin karaktär ideell förening den driverävenattav vara en om
handel med idrottsredskap eller vinsten används i före-annat om
ningens idrottsliga verksamhet. Föreningens syfte behöver inte vara

främjadirekt intressen hos medlemmarna jfr Nial, Svensk associa-att
tionsrätt, Norstedts Juridikförlag, uppl. 45.5:e s.

föreningarideellaI det vanligt medlemmarna erläggerär avgifteratt
olika slag. förekommer i vissa fallDet medlemmaräven attav er-

lägger insatser. föreningen i fall skallOm sådana främja sitt syfte
ekonomisk verksamhet det väsentligt inteär medlemmen fårattgenom

något helst ekonomiskt utbyte sin kan före-insats. Annarssom av
ningen ändra karaktär från ekonomisk förening.komma ideell tillatt

Styrelse föreningsstämmaoch

Som måste ideell förening förseddredan mednämnts en vara en
styrelse för uppgifträttskapabel. Styrelsens bl.a.äratt attvara
företräda föreningen i förhållande till utomstående.

Styrelsen torde kunna bestå endast Valet styrelsenav en person. av
ankommer normalt på medlemmarna vid föreningsstämma. Det anses
dock inte föreligga något hinder det enligt stadgarna någonärmot att

väljerutomstående ledamöter i styrelsen. regelI endast med-ärsom

3 14-1584
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till i styrelsen intelemmar i föreningen valbara ledamöter om
stadgarna medger annat.

inteFöreningsstämman föreningens högsta beslutande Omär organ.
föreskrifter föreningensföreningens stadgar innehåller andra har

vid med yttrande- ochsamtliga medlemmar stämmarätt närvaraatt
rösträtt.

fattas i s.k.Beslut i och vid föreningsstämma regel medstyrelse
följer regel beslut iabsolut majoritet. förenings stadgar iAv atten

varandrafrågor stadgeändring skall träffas beslut tvågenomom
följande kvalificerad majoritet på denmed stämman.stämmor senare

ifölja rättsprinciper medlemmarnaDet allmänna att enanses av
klandra beslut föreningensideell förening vid domstol kan ett av

erhålla prövning frågan besluthögsta beslutandeorgan och ettomav
stadgar jfr 1987 394. Ett beslut kanstrider föreningens NJAmot s.

felaktig-endast i fall då frågaemellertid ändras eller upphävas är om
beslutets materiella innehåll.heter kunnat påverkasom

medlemskapoch upphörandeFörvärv av

med-förening förvärvas medlemskap denI ideell antas somav somen
tillkommer föreningens styrelseBeslut medlemmarlem. att anta nya

föreningens stadgar. Beslut inteinte följer att antaannat enom av
i fall dådomstol endastsökande medlem kan överprövas menavsom

jfrbetydelse för den enskildes försörjningmedlemskapet är storav
103.Hemström, a.a., s.

döds-förening upphör till följd utträde,Medlemskap i ideell aven
till frittmedlem hafall eller uteslutning. I princip rättanses en

föreskrift ikunna uteslutas stödutträde. medlemEn utan avanses
före-klart illojaltföreningens stadgar medlemmen uppträtt motom

119.ningen jfr Hemström, a.a., s.

årsredovisning revisionBokföring och samt m.m.

frågorlagbestämmelser i rubriceradeföreningar finnsFör ideella
bedriver näringsverksamhet. Dessaför fall då föreningenendast de

följande.innebär i korthetbestämmelser
näringsverksamhet bokförings-ideell förening ärEn utövarsom

beträffande1976:125, endastbokföringslagenskyldig enligt men
cirkulärjfr Bokföringsnämndenssådannäringsverksamheten nrsom

årsbokslutetskyldig påFöreningen6. upprättaär att ens.
offentlig årsredovisninggrundad,näringsverksamhetenavseende om

elleranställda under räkenskapsårethaft i medeltal minst tioden har
balansräkningarna för de tvånettovärde enligttillgångarnas senastom

jfr 2 kap. § lagen,överstiger 000 basbelopp 1räkenskapsåren 1
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1980:1103, årsredovisning i vissa företag. l vissa fall skallom m.m.
årsredovisningen innehållaäven förvaltningsberättelse jfr 2 kap.en
8 § nämnda lag.

Om ideell förening bokföringsskyldigär enligt bokförings-en som
lagen äger så många aktier ellert.ex. andelar i svensk elleren
utländsk juridisk den har hälftenänatt förrösternaperson mer av
samtliga aktier eller andelar föreningenär moderföretag enligt den
koncerndeñnition finns intagen i kap.1 § lagen1 1980:1103som

ÅRL.årsredovisning i vissa företag En sådan föreningom ärm.m.
skyldig års-upprätta och koncernredovisningatt antalet anställdaom
hos koncernen under räkenskapsåret i medeltal har varit minst tio jfr

§ÅRL.2 kap. 1 § och 3 kap. 1
En ideell förening skyldigår offentligupprätta årsredovis-attsom

ning skall Ävenha revisor. Till revisor fysiskutses en ettperson.
auktoriserat eller godkänt revisionsbolag kan till revisor. Iutses en
förening i vilken medlem kanär alltså intestaten genomstaten t.ex.
RRV till revisor. Revisorn kanutses någon står utanförutses av som
föreningen jfr Hemström, 80. Det alltså ingentingärs.a. s. som
hindrar uppgiften revisor vilaratt påatt genomutse staten t.ex.
RRV.

Länsstyrelsen får i enskilt fall bestämma revisornett skallatt vara
kvalificerad. Länsstyrelsen får vidare förordna revisor i fall då revisor

ÅRL.saknas jfr 4 kap. 1-3 och 4 kap. 6 §§
Det bör påpekas i sammanhanget ideell föreningatt utövaren som

näringsverksamhet skyldigär registrera sig i handelsregistretatt enligt
handelsregisterlagen 1974: 157, den skulle ha varit bokförings-om
skyldig enligt den gamla bokföringslagen 1929:117.

För övriga ideella föreningar gäller i fråga bokföring vadom m.m.
föreskrivs i föreningens stadgar eller vad följersom före-som av

ningens interna praxis. I det enskilda fallet kan det innebärat.ex. att
föreningen skall följa bokföringslagen och offentlig årsredo-avge en
visning ÅRL.sådan skyldighet följer bokföringslagenutan att ellerav
Det kan också innebära föreningen skall ha kvalificeradatt revisor.

Utan det uttryckligen framgåratt stadgarna eller följer före-av av
ningens interna praxis bestämmelse i stadgarna före-anses en attom
ningens skallstämma fatta beslut ansvarsfrihet betyda delsom att
styrelsen måste någon form redovisning för sin förvaltningavge av
dels revisor måste finnas utsedd. Skyldighetatt för styrelsen att avge
redovisning torde följaäven bestämmelsen i 18 kap. § handels-1av
balken syssloman skall göraatt redo och besked för detom hanen

händer får.om
Bestämmelserna i 4 kap. §1 lagen 1990:325 självdeklarationom

och kontrolluppgifter innebär ideell förening skyldigatt är ien att
skälig omfattning räkenskaper, anteckningar eller pågenom annat
lämpligt sörjasätt för underlag finns för kunna fullgöraatt bl.a. sinatt
deklarations- eller uppgiftsskyldighet.
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skadeståndLikvidation och

intelikvidation. Omträda iskallföreningenbeslutaStämman kan att
Vidabsolut majoritet.fattas medbeslutetkanföljer stadgarnaannat av

likvidatorer.tillväljassittande styrelse kanlikvidationsbeslutet
föreningensskifteförrättasbetalatsskulderSedan föreningens av

dessaföreskrifter. Omstadgamasenlighet medibehållna tillgångar
skiftasbehållningentill kanskiftet skallhurföreskriftersaknar om

fårskifte skett153. Närjfr Hemström,medlemmarnapåut a.a.,
upplöst.föreningen anses

betraktastyrelseideell förenings är närmastiLedamöterna atten
elleruppsåtligenstyrelseledamotSkullesysslomän.slagsett ensom

videller på sättöverträda stadgarnavårdslöshet annatattgenomav
kan hanskadaföreningenförorsakauppdragsittfullgörandet av

skadan.uppkomnadenåläggas ersättaatt

föreningarideellaförkommunallagenenligtSärskilda regler

vårdenlämnarlandsting överellerkommunInnan ett av enen
ellerkommunenförening därideelltillangelägenhetkommunal en

fullmäkti-skallmed någontillsammanslandstinget bestämmer annan,
omfattningivissa villkorblir bundenföreningentill enatt avsege

omständigheternaochverksamhetenstillmed hänsynrimlig artärsom
villkor1991:900. Dekommunallagen,kap. 18 §iövrigt jfr 3 som

ochföreningenistyrelseledamöterskallfullmäktigeär utseattavses
sådana beslutfattasinnan detsigharevisor rättminst yttraattsamten

betydelse eller störreprincipiellverksamheteni är annars avavsom
bestämmelserindetgälla krävsskalldylika villkorvikt. För att tasatt

iledamöterväljerfullmäktigevilkaenligtföreningenföri stadgarna
viktigaresig innanharrevisor rättstyrelsen och yttraattsamtutser

verksamheten.fattas ibeslut

föreningarvissa ideellaisekretessochOffentlighet

deltryckfrihetsförordningen rättföreskrivs i att taVad avomsom
handlingarocksådelartillämpligagäller imyndighethoshandlingar

sekretesslagenbilaga tillsärskildivissahos anges ensomorgan
verksamhettill denhörhandlingarnamån1980:100, i den som

angivnai bilaganDenämnda lag.§jfr kap. 8li bilagannämns
jämställas medsekretesslagentillämpningenvidskall avorganen

enskildaomfattaavsedd rätts-Regleringen, ärmyndighet. attsom
myndighetsutövning,innefattarförvaltningsuppgiftermedsubjekt som

SpråknämndenSvenskaföreningar t.ex.ideellapå vissatillämpligär
och arbets-anställnings-prövningverksamhetdeni avsom avser



SOU 1994: 147 Privaträtzsliga organisazionsformer 69

villkor och andra frågor statligt regleradrör anställning hossom
nämnden -jfr SFS 1992:319.

frågaI handlingsoffentligheten i ideella föreningar där kommunom
eller landsting har inflytande gäller fr.0.m. den januaril 1995 denett
regleringen fullmäktige skall verka för allmänhetenatt skall ha rättatt

del handlingar hos föreningen enligtatt ta de grunder gällerav som
för allmänna handlingars offentlighet enligt 2 kap. tryckfrihetsförord-
ningen och sekretesslagen jfr 3 kap. 18 § kommunallagen, 1991:900,
i dess lydelse enligt SFS 1993: 1295.

4.4 Handelsbolag och enkla bolag

Inledning

I lagen 1980: 1102 handelsbolag och enkla bolag HBL finns be-om
stämmelser samverkan i bolag mellan individuellt bestämda fysiskaom
eller juridiska Som lagens rubrik innehåller denpersoner. anger
bestämmelser formertvå bolag handelsbolag och enklaom av -
bolag. Men finnsdär bestämmelseräven tredje form bolagom en av

kommanditbolag speciell formär handelsbolag.som en av- -
Ett handelsbolag juridiskär jfr 4 § HBL och haren person en

förmögenhet självständig.är Förmögenheten ägs demsom av som
bildat bolaget i fråga eller bolagsmännen i regel två eller fysiskatre
eller juridiska jfr Nial, Om handelsbolag och enkla bolag,personer;
Norstedts Juridik, 3:e uppl., 37. Handelsbolaget bolagsformärs. en
endast för näringsverksamhet.

Det enkla bolaget erkänns däremot inte juridisk jfrsom en person
4 § HBL och har alltså inte någon självständig förmögenhet.
Tillgångarna i bolaget tillhör bolagsmännen. Det enkla bolaget har
sedan HBL trädde i kraft den juli 1981 iprincipl varit bolagsformen
för verksamhet näringsverksamhet.änannan

Genom lagstiftning träder i kraft den l januari 1995 ändras be-som
stämningen begreppet handelsbolag se § i1 HBL dess lydelseav

Ändringenenligt 1993:760.SFS innebär avtal verksamhet iatt om
bolag alltid leder till enkelt bolag bildas och handelsbolagatt ett att ett
föreligger först och bolagetnär registreras i handelsregistretom som
handelsbolag, registrering förutsätter den avtalade verk-atten som
samheten innefattar näringsverksamhet.

Den lagstiftningen överlämnar alltså bolagsmännen avgöranya att
näringsverksamhet skall iutövas enkelt bolag eller i handels-om en

bolag.
Till skillnad från vad HBL tillåtit sedan ikraftträdandet den julil

1981 kan alltså från och med den l januari 1995 bedriva ävenman
näringsverksamhet i enkelt bolag.
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lagstift-utgångspunkt från deni följande sker medDet detsägssom
ning gäller från och med år 1995.som

finns det iBeträffande bolag handelsbolag HBLsåväl enkla som
skyldigheter,rättigheter ochregler bolagsmännens inbördesom

och bolagets likvidation ochbolagsmärmens förhållande till tredje man
utsträckning dispositiv dvs.upplösning. Reglerna iär natur,stor av

bolagsavtalet.följerde tillämpas endast då inte armat av

bildasHur enkelt bolagett

eller fleraföreligger enkelt bolag, tvåEnligt kap. 3 § HBLl ett om
före-i bolag handelsbolaghar avtalat verksamhet utanutöva attatt

för enkelt bolag skallförutsättningligger. En nödvändig att ett
bolagsavtal mellanfinns formlöst avtalföreligga alltså detär att ett

förutsättning gällerytterligareeller flera rättssubjekt. Somtvâ att av-
betyder denverksamhet i bolag. Dettatalet bedrivande attavser av

syfteskall bedrivas iverksamheten enligt avtalet äravsedda ett som
föreliggerdeltagande I regelför samtliga i avtalet parter.gemensamt

avsedd främjasyfte verksamhetensådant är attett gemensamt om
den vinst verk-ekonomiska intressen, attt.ex.parternas somgenom

dock inteskall fördelas mellan dem. Detsamheten upphov till ärger
ekonomiskatänkt främjanödvändigt verksamheten är att parternasatt

bolag kanintressen för syftet skall Ettgemensamt. t.ex.att anses vara
bekostaföreligga avtalatnågra att gemensamt enpersoner omom

forskares jfr Nial, 46 ff..arbete a.a., s.
det vidareavtal skall verksamhet i bolag krävsFör ettatt anses avse

förpliktade på någotsamtliga i avtalet deltagande är attatt parterna
syftet, tillskjutaverka för detsätt t.ex. att pengargenomgemensamma

utföra arbete. förpliktelseeller Eneller egendom att egetgenomannan
främja det syftet kunna gå påäven attutatt gemensamma anses

handlingar jfr Nial, 53 ff..underlåta vissa a.a., s.
innehållet i bolags-innehåller i övrigt inte några krav påHBL ett

bolaget skall be-avtal. det enligt bolagsavtalet meningenOm är att
föreligger det emellertid inte så sällandriva näringsverksamhet

registrera sig handelsregistret jfrskyldighet för varje bolagsman iatt
i dess lydelse enligt SFS§ handelsregisterlagen, 1974: 157,2

bolagsmännenföljer handelsregisterlagen1993:761, och då det attav
uppgifter bolagetsregistrering lämna vissai sin ansökan måste omom

behöva preciserajfr nämnda lag, kan bolagsmännenverksamhet 4 §
bolagsavtalet.
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Bolagets ledning

Reglerna i HBL har utgångspunkt förvaltningen bolagsom att ettav
ombesörjs direkt bolagsmärmen. Lagen innehåller således inteav
några regler beslutande eller verkställande i bolaget. Detom ärorgan
dock ingenting hindrar bolagsmännenatt bolagsavtalet in-som genom
rättar styrelse för bolagett.ex. jfr Nial, Svensk associationsrätt,en

101 och Om handelsbolag och enkla bolag,s. 123.s.
I fråga enkla bolag gäller enligt HBL förvaltningsåtgärderom iatt

princip får vidtas endast med samtycke från samtliga bolagsman jfr
4 kap. 3 §. Här gäller alltså förvaltningsfonn kan karakterise-en som

samförvaltning. Beträffande handelsbolag gällerras däremotsom
enligt HBL ordning. I sådant bolag förvaltningsrättenäretten annan
nämligen individuell, dvs. varje bolagsman berättigadär vidtaatt
åtgärder i förvaltningen bolagets angelägenheter, inte dessaav om
åtgärder förbjuds någon bolagsman jfr 2 kap. 3 §.av annan

En bolagsman kan enligt bolagsavtalet utesluten från deltaattvara
i fövaltningen bolaget. En bolagsman uteslutenär från förvalt-av som
ningen har dock alltid rätt granska bolagets räkenskaperatt och har
alltid få kännedomrätt bolagets angelägenheteratt jfr 2 kap. 5 §om
och 4 kap. 2 §.

När det gäller förhållandet till tredje föreligger det väsentligaman
skillnader mellan reglerna för enkla bolag å och handelsbolag åena
andra sidan. Detta sammanhänger givetvis med det enkla bolagetatt
inte erkänns juridisksom en person.

Ett avtal i fråga enkelt bolag sluts pâ bolagsmännensettsom om
vägnar eller under benämning varmed bolagsmännen samfällt be-en
tecknas blir enligt HBL gällande endast för den bolagsman harsom
deltagit i avtalet jfr 4 kap 5 §. Med bolagsman deltagit i avtaletsom
skall emellertid inte förstås den endast personligen medverkatsom

denäven vidutan avtalsslutet företrätts fullmäktig. Ettsom t.ex.av en
avtal slutits bolagsmännen i bolaget kan alltsåsom av en av vara
bindande för deäven övriga jfr Nial, Om handelsbolag och enkla
bolag, 365.s.

I fråga handelsbolag huvudregelnär i HBL ochom att var en av
bolagsmännen företräder bolaget jfr 2 kap. 17 §. Denna regel är
emellertid dispositiv. Bolagsmännen kan alltså bestämmelsegenom en
i bolagsavtalet begränsa rätten teckna bolagets dvs. firmaatt namn
till endast bolagsmännen. Det ocksåär möjligt för bolags-en av
männen besluta ñrmateckningsrättatt skall tillkommaattom utom-en
stående i så fall endast i förening med bolagsmännen jfrmen en av
Nial, 180 ff..a.a., s.

Precis enskild kan också handelsbolag utfärdasom en ettperson
fullmakt för någon sluta avtal för bolagets räkning.att t.ex.
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förpliktelserfor bolagsAnsvaret ett

de för-Förjuridiskintebolag erkännsenkeltEtt person.som en
bolags-underuppkommertredjeförhållande tillipliktelser mansom
bolags-minstbolagetdärför inteverksamheten utan en avsvarar

Är för-vissförbolagsmänfleraellerdet tvåmännen. ensvararsom
stycket.andra5 §jfr 4 kap.solidarisktvanligenpliktelse är ansvaret

inne-HBLförpliktelser.sinafördäremothandelsbolagEtt svarar
också bolags-innebärregleringtvingande attemellertidhåller somen

ärBolagsmännensförpliktelser.för bolagets ansvarmännen svarar
regleringdennaföljdTill20 §.jfr kap.2solidarisktdessutom av

sig direktvändabolagetförst krävabolagsborgenärkan attutanen
krav.med sittbolagsmännenmot en av

i delägarkretsenFörändring m.m.

samtyckefordrasbolagifå inträdaskallbolagsman ettFör att en ny
Bolags-HBL.2 §och 4 kap.2 §jfr kap.2bolagsmänsamtligaav

bolagsavtalet. Däremot äriannorlundadock bestämmakanmännen
ekonomis-sinöverlåtaoförhindradhandelsbolagibolagsman attetten

bolagsmanellerutomståendetill utani bolagetka andel sam-annanen
inte21 §. Denna rättjfr 2 kap.bolagsmänfrån övrigatycke anses

bolagsavtalet.ibestämmelseuteslutaskunna genom
eko-överlåta sinhabolagsman rätttordeenkelt bolag attI ett en

bolagsavtaletföljerdettafall dåendast ibolagetandel inomiska av
363.jfr Nial, a.a., s.

revisionårsredovisningBokföring och samt

Handelsbolag

bokföringslagenenligtbokföringsskyldigahandelsbolag ärAlla
handels-skallbokföringslagenEnligtlagen.i den§1976: 125 se l

årsbokslut.bolag upprätta
vissa företagiårsredovisning1980:1103Enligt lagen m.m.om

ÅRL årsbokslutetpåskyldiga upprättahandelsbolag attstörreär en
ihandelsbolagMedårsredovisning. störreoffentliggrundad, avses

anställdatiomedeltal minsthaft iharbolagsammanhangdetta ett som
bolagocksåhandelsbolagMed etträkenskapsåret. störreunder avses

hafträkenskapsårenför de tvåbalansräkningarnaenligt senastsom
Års-basbelopp.000överstiger 1nettovärdetilltillgångar ett som

innehållaskall ävenslagbolag nämntredovisningen för senastett av
innehållaskallårsredovisningenpåförvaltningsberättelse. Krav atten

ochunderför bolagocksågäller ettförvaltningsberättelse vartsomen
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200räkenskapsåren har haft i medeltalde tvâ änsenaste an-merav
nämnda lag.ställda jfr 2 kap. och 8 §1 senast

i svenskaktier eller andelarhandelsbolag så mångaOm ägerett en
hälftenbolaget hareller utländsk juridisk änatt avmerperson

moderföretagbolagetaktier eller andelarför samtliga ärrösterna
ÅRL jfr kap.finns i lkoncerndefinition intagenenligt den som

och koncern-moderföretag skall års-12 bolag upprätta§. Ett ärsom
under räkenskapsåretanställda hos koncernenredovisning antaletom

§.jfr kap. § och 3 kap. li medeltal har varit minst tio 2 l
följai handelsbolag kanrevisor skall finnasKrav på ettatt av

offentlig års-bolagetbolagsavtalet. Om det åligger upprättaatt
ÅRL jfrbolaget skall ha revisor 4 kap.redovisning följer det attav

Även ellerauktoriseratfysiskl §. Till revisor ettutses en person.
i vilkettill revisor. I bolagrevisionsbolag kangodkänt statenettutses

till revisor.RRValltså inte genombolagsman kanär utsesstaten
revisor i bolagetuppdra någonBolagsmännen kan att utseannan

bolagsman kanbolag i vilketjfr 168. I ärNial, statenetta.a. s.
revisor iRRVgenombolagsmännen alltså uppdra att utsestaten

bolaget.
revisorn skallfall bestämmafår i enskiltLänsstyrelsen attett vara

förbalansräkningarna de tvåenligtkvalificerad. Om bolaget senast
överstiger 000nettovärde lhaft tillgångar tillräkenskapsåren ett som

de två räken-under ochbasbelopp eller det ett senastevart avom
200 anställda skall minstmedeltalskapsåren haft ihar än enmer

förordna fall dåfår revisor iLänsstyrelsenrevisor auktoriserad.vara
ÅRL§§ lagjfr kap. 1-3 och 6revisor saknas 4

Enkla bolag

inte juridiskenkelt bolagframgått tidigare erkännsSom ett som per-
bokföringspliktigt.därför intebolagEtt sådant ärson.

enligt bokförings-bokföringsskyldigenskild näringsidkareEn är
och arkive-årsbokslutlöpande bokföring,lagens bestämmelser som

ochåvilarbokföringsskyldighetring. följer sådan ävenHärav att var
näringsverksamhetbolagi enkeltbolagsmännen utövarett somen av

årliga brutto-näringsidkareenskildjfr 356. EnNial, varsa.a., s.
gränsbeloppunderstigerverksamheten normaltomsättningssumma i ett

1962:381enligt lagen20 det basbeloppgångermotsvarar omsom
räkenskaps-den sista månadenallmän försäkring gäller under avsom

jfrårsbokslutskyldighetenbefriad frånåret emellertid upprättaär att
1976:125.§bokföringslagen,l

ÅRL revisionårsredovisning ochoffentligiBestämmelserna om
ochförnäringsidkare och alltsågäller för enskilda även en avvar

näringsverksamheti enkelt bolagbolagsmännen utövarett omsom
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näringsidkaren skyldigär årsbolslutupprätta enligt bokför-att
ingslagen.

Bolagsmännen i enkelt bolag inte näringsverksamhetutövarett som
skall alla andra sörja för underlag finns för deklarations-attsom
skyldighetens fullgörande jfr 4 kap. 1 § lagen, 1990:325, själv-om
deklaration och kontrolluppgifter.

Skadestånd

HBL innehåller beträffande handelsbolag regler skadestånds-om
skyldighet för bolagsman skadar bolaget jfr 2 kap. 14 § ochsom
beträffande enkla bolag för bolagsman skadar bolagsmansom annan
jfr 4 kap. 2 §.

Likvidation och upplösning

Bolagsmärmen i bolag kan helstnär besluta bolagetett attsom om
skall träda i likvidation Nial, 253. Ett bolagsavtal slutitsa.a., s. som
för obestämd tid kan bolagsman säga helst. Bolagetnären upp som
skall i sådant fall träda i likvidation månader efter uppsägningen,sex

inte någon uppsägningstid har avtalats jfr 2 kap 24 § ochom annan
4 kap. 7 §. Likvidationen kan skötas bolagsmännen själva ellerav av

särskilt förordnad likvidator jfr 2 kap. 37 § och 4 kap. 7 §.en
Under likvidationen realiseras bolagets tillgångar och betalas dess

skulder. Om det därefter föreligger överskott fördelas detta mellanett
bolagsmännen bolagsskifte. När skiftet har bolagetägt ärgenom rum
upplöst jfr 2 kap. 33-36 44 §§ och kap.4 §.7samt

Särskilda regler enligt kommunallagen for handelsbolag

Innan kommun eller landsting lämnar över vårdenetten av en
kommunal angelägenhet till handelsbolag där kommunen ellerett
landstinget bestämmer tillsammans med någon skall fullmäkti-annan,

till bolaget blir bundet vissa villkor i omfattningattge se av en som
rimligär med hänsyn till verksamhetens och omständigheterna iart

övrigt jfr 3 kap. 18 § kommunallagen, 1991:900. De villkor som
fullmäktigeär skall minst revisoratt ha rättavses utse samt atten

sig innan det fattas sådana beslut iyttra verksamheten ärsom av
principiell betydelse eller vikt.större För dylika villkorattannars av
skall gälla krävs det det in bestämmelser i bolagsavtaletatt enligttas
vilka fullmäktige revisor och har sig innanrätt viktigareutser att yttra
beslut fattas i verksamheten.
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När det gäller handlingsoffentligheten i handelsbolag därett
kommun eller landsting har inflytande gäller fr.o.m. den januarilett
1995 följande reglering.

frågaI handelsbolag där kommuner eller landsting utövar ettom
rättsligt bestämmande inflytande skall vad föreskrivs i tryck-som
frihetsförordningen del handlingarrätt hos myndighet iatt taom av
tillämpliga delar också gälla handlingar hos bolaget. Kommuner och
landsting skall sådant inflytandeutöva de ellerettanses om ensamma
tillsammans samtliga obegränsat ansvarigautgör bolagsmän i bolaget
jfr kap.1 9 § sekretesslagen, 1980:100, i dess lydelse enligt SFS
1993: 1298.

I handelsbolag där kommunen eller landstingen inte utövar rätts-ett
ligt bestämmande inflytande fullmäktigeskall denenligt ifråga-nu
varande regleringen verka för allmänheten skall ha delrättatt att ta

handlingar hos bolaget enligt de grunder gäller för allmännaav som
handlingars offentlighet i kap.2 tryckfrihetsförordningen och sekre-
tesslagen jfr 3 kap. 18 § kommunallagen, 1991:900, i dess lydelse
enligt SFS 1993:1295.

4.5 Några skattefrågor

I detta avsnitt skall vi i all korthet belysa två skattefrågor ärsom av
speciellt intresse bakgrund direktiv.våramot av

Den första frågan beskattningen aktieägartillskott.rör Som viav
tidigarenämnt innehåller aktiebolagslagen bestämmelser ytterstsom

skall det i bolag alltid finns överskottgarantera att ett ett som svarar
halva det för bolaget registrerade aktiekapitalet. Dessa be-mot

stämmelser innebär bolag skall likvideras halvaänatt ett om mer
aktiekapitalet förlorat.gått bolag befinnerEtt sig i sådansom en
situation kan dock likvidation.undgå kan bl.a.Detta ske attgenom
aktieägarna lämnar tillskott aktieägartillskott till bolaget. Ett sådant
tillskott kan ha formen kontant tillinbetalning bolaget jfrt.ex.av en
Bökmark och Svensson, Aktiebolagslagen, Tholin Larssons förlag,
12:e uppl., f..148s.

Ett aktiebolag med två eller flera delägare skall erlägga gåvoskatt i
de fall aktieägartillskott berikar övriga aktieägare jfr NJA 1980

642. I det sagda ligger lämnaraktieägarnaatts. ettnu om envar av
tillskott står i direkt proportion till aktieinnehavägarnas ägersom
ingen gåvobeskattning hos bolaget Gåvobeskattning hos bolagetrum.

inteäger heller tillskott lämnas eller offentligtstaten annatrum om av
rättssubjekt. Detta sammanhänger med offentligt rättssubjektatt ett
inte kan tillskrivas någon gåvoavsikt.

Den andra frågan beskattningenrör gåvor till aktiebolag, stiftel-av
och ideella föreningar. En gåva till aktiebolag alltid skatte-ärettser

pliktig. Gåvor till stiftelser och ideella föreningar däremot i regelär
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stiftelsen den ideella före-befriade från gäller ellerskatt. Detta om
socialt, politiskt, konstnärligt,ningen har religiöst, välgörande,

idrottsligt eller jämförligt kulturellt eller eljest allmän-därmedannat
och gåvoskatt.nyttigt ändamål lagen, 1941:416, arvsskatt38 § om

följande fogas. Bidrag från ellerTill det sagda bör statensenast
till aktiebolag i vilket eller detoffentligt rättssubjekt statenannat ett

ägarandel, stiftelse elleroffentliga rättssubjektet inte har någon en en
eftersomgåvoskattepliktiga förideell förening inteär mottagaren ett

gâvoavsikt.offentligt rättssubjekt inte kan tillskrivas någon Det är
kan betraktadock inte bidrag slaguteslutet nämnt attatt varaav nu

skattepliktig intäkt hos mottagaren.som en
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Överväganden förslagoch5

förslag ivårtochutgångspunkterAllmänna5.1

huvuddrag

skall väl-åtagandepå sigVårt förslag: Innan nyttettstaten tar en
egenskaper ochinnehåll,átagandetsfardsekonomisk analys av

åtagandet börprövning skegrundligbeskaffenhet ochgöras omen
visaruppgift. Om analyseneller enskildkommunalstatlig,vara en

åtagandetsuppgift skall därefterstatligåtagandet böratt vara en
blir det aktuellttredjeiomfattning undersökas. Först taattett steg

skall bedrivas och hur denverksamhetenformställning till i vilken
finansieras.bör

till utredning ingår detdirektiven vårvårt EnligtSkälen för förslag:
framtidaför finansieringlämplig formfinnai vårt uppdrag att aven

statligt stödberoendefortlöpandeverksamheter är men somavsom
omfattasverksamhetermyndighetsform. Deinte bör bedrivas i som

agerande. Detfrämstuppdraget i denna del partssammansattav avser
alternativ framtidafinna form förgäller enligt direktiven bl.a. att en

närvarandeför bedrivs i formmotsvarande denverksamhet som av
Enligt direktiven skall vi vidareanslagsstiftelser. göra översyns.k. en

stöd ochfortlöpande statligtstiftelser beroendebefintliga är avsomav
skall finansieras iverksamhetenlämna förslag hurdärefter om

framtiden.

med stiftelserProblem

uttalat klartolika sammanhanghar statsmakterna iUnder 1990-talet en
stiftelseformen för statligtill användarestriktiv inställning att

princip inte skallinnebär iverksamhet. Uttalandena att staten
skaffa sig bestämmandestiftare till stiftelser ellermedverka ettsom

inställning tillrestriktivainflytande stiftelser. Statsmakternasöver
stiftelsensförhållandetsig bl.a. på detstiftelseformen grundar att

förmögenhet svåranvändningen stiftelsensändamål och därmed ärav
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till omvärldsförändringar och tillatt behov i samhället.anpassa nya
Det betyder i den mån låser in kapital i stiftelseattsenare staten en
har framtida generationer begränsade möjligheter ändra kapitaletsatt
användning. Så länge underskottet i finanser består tvingasstatens
skattebetalarna finansiera stiftelsens verksamhet. Statens behovatt av
styrning, insyn och kontroll kan inte heller tillgodoses på sättsamma

verksamhet bedrivsnär i myndighet eller bolag.som
Trots de statsmakterna gjorda uttalandena restriktivav om en an-

vändning stiftelseformen har under tid bildat flertalstatenav ettsenare
stiftelser till vilka betydande förmögenheter Det har ävenavsatts.
bildats anslagsstiftelser och privaträttsliga organisationernya annatav
slag. Samtidigt har det i många fall inte skett någon ingåendemer
prövning de särskilda anslag kontinuerligt utgått till befintligaav som
organisationer. Detta har medfört många exklusiva organisa-att
tionsanslag betalats någon reell uppföljning och utvärderingut utan att

verksamheten skett och formerna för finansieringen Deomprövats.av
genomförda stiftelsebildningarna och bristen på omprövning av
anslagen till befintliga stiftelser har bidragit till det strukturellaatt
underskottet i finanser ökat. Det antaletstatens särskilda stöd tillstora
stiftelser och andra privaträttsliga organisationer har vidare medfört
betydande administrativa kostnader för såväl de berördastaten som
organisationerna.

Stiftelselagen 1994: 1220, träder i kraft den l januari 1996,som
innebär stiftelsebegreppet renodlas. Lagen medgeratt inte detatt
bildas anslagsstiftelser. I sammanhanget kan påpekasävennya att man

eftersträvar renodla verksamhetsformema inom statsförvaltningen.att
Tillåmpningsområdet för de ekonomiadminstrativa reglerna begränsas
formellt till myndigheter samtidigt eftersträvar dessaattsom man
regler på viasätt, avtal, blir tillämpliga på privaträtt-annat ävent.ex.
sliga bedriver statlig verksamhet.organ som

Prövning åtagandenstatensav

Den samlade statsskulden uppgår till drygt 2001 miljarder kronor.nu
För innevarande budgetår beräknas underskottet i finanser blistatens

200 miljarder. I rådande statsfinansiella läge det självklartärca att
måste mycket restriktiv med på sigstaten åtaganden.att tavara nya

Innan på sig åtagande måste grundligstaten tar prövningett nytt en
ske bl.a. analys i välfärdsekonomiska samhällsekonomiskagenom en

Den ifrågasätta verksamhetens mål skall därvidtermer. klargöras och
skall dessutom analysera åtagandets innehåll, egenskaper ochman

beskaffenhet. Resultatet denna analys får bli avgörande förav om
Ävenåtagandet skall betraktas offentlig uppgift eller inte.som en

befintliga åtaganden bör efter analys iomprövas välfärdsekonomis-en
ka termer.
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kraftiga nedskärningarRegeringen har aviserat det måste skeatt av
transfereringarna till hushåll, kommuner och företag anslagensamt att

Även stöd tilltill myndigheterna ytterligare måste reduceras. statens
organisationsbidragenolika organisationer såväl de generella som-

ned. detde särskilda organisationsanslagen torde behöva dras När-
för organisationer börgäller organisationsstödet vi övrigt allaattanser

få ellerlikartad behandling de stiftelser, bolagäroavsett omen
föreningar varit med bilda dem elleroch attoavsett statenom om
inte.

Prövningen i statsbudgeten bör enligt vårolika anslagsposterav
finansiellamening från analys vad i nuvarande lägeutgå statenen av

uppgifter.bör sig och vad bör grundläggandeägna statenssom vara
åliggerPå den frågan regeringsformen bl.a. det särskiltattsvaretger

till bostad och utbildningdet allmänna arbete,rättenatt trygga samt
för social och god levnadsmiljö. Somverka och trygghet enomsorg

får regeringsformen följavi belyst i avsnitt 2.2 det ävenattansesav
rättsskipning försvars- och säkerhetspolitik statliga uppgifter.ärsamt

uppgifter i avsnitt 5.8Vi berör frågan vad bör statensom som vara
framhålla vissoch i bilaga Vi vill i sammanhanget3. att om en

betydande allmänintresse bör den inteverksamhet saknar ett ses som
finansieras drarstatligt åtagande. Sådan verksamhet bör deett av som

för de olika särintressena bör alltså bildaden. Företrädarnanytta av
organisation för lösa uppgiften.från helt fristående attstatenen

Åtagandets omfattning m.m.

finns flera välfärdsekonomiskaOm konstaterat det elleratt ettman
motiv för åtagande bestämma åtagandetsoffentligt är nästa attett steg

för område.omfattning. område måste bl.a.Frågan måste Manprövas
ställning till frågan hur hushållen värderar kollektivta t.ex. en

förväntas blinyttighet. Vidare måste bedöma vad effekterna kanman
gällermed respektive offentligt När detvisst åtagande.utan ett

befintliga undersökaomprövningen åtaganden måste därutöverav man
för stödgivningenvilka resultat uppnått med avseende de målman

statsmakterna uppställt.som
förriktlinjerde generella kommittédirektiven dir. 1994:23I anges

offentligakommittéer och särskilda utredare skallhur statliga pröva
dessa riktlinjer och vad nedanåtaganden. Vi sägsatt omsomanser

utgiftsåtaganden avsnitt 5.2motiven för och omfattningen statligaav
sinatilllämpas landstingenkan och kommunerna prövaräven när

omprövningen kommunala verksamheteråtaganden. Frågan hur av
ellertill givetvis det enskilda landstinget denskall någotär som

enskilda själv skall sammanhanget bör dockkommunen Iavgöra.
kommunalalandstingskommunala ochpåpekas del denatt storen av
förhållandesektorn reglerad lagstiftning. Dettaär staten genomav
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påverkar givetvis kommunernas möjligheter till omprövningar och
besparingar.

Vid tillämpning de generella kommittédirektiven bör denav
offentliga sektorn betraktas enhet. Många verksamhetersom en
bedrivs för övrigt i samverkan mellan landstingen ochstaten,
kommunerna. En sådan samverkan kan effektiv och stats-vara ur
finansiell synpunkt det givetvis fördelaktigt andraär även änatt staten
bidrar finansieringen.till flytta uppgift frånAtt tillöver staten t.ex.en
kommunerna och stimulera utbyggnaden verksamheten med ettav
särskilt statligt stöd innebär dock reell besparing endasten om
överföringen uppgiften åtminstone på lång sikt möjliggör rationali-av
seringar. Vi därför samhällsekonomiskt betraktelsesätt böratt ettanser
tillämpas frågan skall ha huvudansvaretnär prövarman om vem som
för uppgift.en

villVi i detta sammanhang peka det ipå många fall kanäven att
fördelaktigt för verksamhet ha renodlat huvudmannaska-att ettvara en
Ett renodlat huvudmannaskap ökar möjligheterna till effektivpet. en

finansiell styrning verksamheten till omprövning ochsamtav
rationalisering den samtidigt det inte hindrar lands-att staten,av som
tingen och kommunerna liksom enskilda samverkaräven organ genom

utför och köper tjänster varandra eller samarbetaratt attman av man
inom för tidsbegränsade projekt.ramen

Verksamhetsform finansieringoch

I tredje gäller det välja den ändamålsenliga verksam-ett steg att mest
hetsformen. Som vi kommer utveckla i avsnitt 5.3närmare att anser
vi myndighetsformen i första hand bör väljas. Detta gäller iatt
synnerhet fråga förvaltningsuppgifter innefattarnär är om som
myndighetsövning, beslut tilldelning generella organisa-t.ex. om av
tionsbidrag.

effektivitetsskälAv vi statlig uppgift förstai hand börattanser en
anförtros befintlig myndighet. uppgiften inte innefattarFörutsatt atten
myndighetsutövning bör det därvid stå denna myndighet fritt självatt
utföra uppgiften eller efter upphandling i konkurrens lägga denatt ut

med stöd avtal.annan av
kan inträffaDet verksamhet vill sig inte gårägnaatt statensom

bedriva i myndighetsform fall samverkar medavser näratt staten
eller för denannan aktuella verksamheten privaträttslig formatt

bedöms lämpligare myndighetsformen. Som viän närmaresom
utvecklar i avsnitt och bör i5.4 5.5 dylika fall använda sigstaten av
aktiebolagsfonnen eller förutsättningarunder vissa den ideellaav
föreningen. Detta gäller verksamheten i falletdet enskildaäven ärom
beroende löpande anslag från sida. Aktiebolaget denochstatensav
ideella föreningen vi alltså fullgoda alternativ till anslagsstif-ser som
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kommunaladentillämpligt förvisagda äventelsen. Det varaansernu
sektorn.

Även undersökas,finansiering måsteformer föralternativa t.ex.
Gradenavgifter.verksamhetendelfinansieramöjligheterna att genom

vilkabeaktande delsmedvidarebör prövasstatligt avengagemangav
tillbidraintresseradetänkaskanvid sidan attstaten avvaraomsom

egenskapihos debetalningsviljandelsfinansieringen, avsom
verksam-ifrågavarandedendrakonsumenter kommer nyttaatt av

heten.
såväldetmed ärsamverkafinansiellt stats-börStaten sett annan om
samverkansådanOmlönsamt.samhällsekonomisktfinansiellt ensom

denorganisationsanslag börsärskilt tarinnebär somettatt staten ger
möjlig-det gällerspeciella krav närvissaanslaget motsvaraemot

verksam-revisionochkontrollstyrningfinansielltillheterna samt av
heten.

modelltillförslagsammanfattat vårtvisida harfigur I påI nästa
statligform förochverksamhetsformvaletför hur vi att avanser

härvid böranalyservilkatillbörframtidenfinansiering i samt man
göra.

verklig-iochprincipmodelldetunderstryka är attVi vill att manen
enligtfinansieringochverksamhetsformbeslutfattaheten inte kan om

beslutsprocessenpraktikenmodell. I ärrationellaenkladenna mera
lösningacceptabelpolitiskttillframkommakomplicerad. För att en

ochgångerupprepadeanalysstegengenomföra debehövakan treman
verksamhetsform ochvalmed andraförhandlahärvid parter avom

finansieringsteknik.
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Figur 1 Analysmodell
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offentliga åtagandenMotiv för5.2

införandegälla i frågaVårt restriktivitet skallförslag: Stor avom
införas endaståtagande böroffentliga åtaganden. Ett nytt omnya

för det.välfardsekonomiska motiv talarklara
utgiftsâtagandensådana existerandebehållaStaten bör endast som

deteller motiverasvälfärdsteorinmotiveras enligtkan attavsom
har hög relevans.åtagandet fortfarandeförursprungliga motiven

så långtutgiftsåtaganden börstatligakvarvarandeOmfattningen av
möjligt begränsas.

sektorn bliroffentligadiskussionen denvårtSkälen för förslag: I om
finansieringochorganisationmål,verksamhetensför olika områden

förvaltningenoffentligadencentral betydelse. I omresonemangenav
inkomstför-konjunkturstabilitet ochresursfördelning,framhålls bl.a.
traditionellasidan denuppgifter vidväsentligadelning avsom

nationalekono-försvar. l denochrättsskipninguppgiften föratt svara
motiv vadgrundläggandeantaluppställtsmiska teorin har ett om som

teorinvälfärdsekonomiskadenEnligtåtaganden.bör offentligavara
organisationer,hushåll, företag ochdvs.bör enskilda aktörer, ettges

välfärd.derasbeslut röravgörande inflytande över egensom
beslutsfattandedecentraliserattankenVälfardsteorin påbygger ettatt

offentliga ingrepphuvudskäl förvälfärd. Treleder till möjligahögsta
utgiftsåtagandenlagstiftning ellerfria marknadssystemeti det genom

nämligenbrukar om:anges,

resursutnyttjandeför ärförutsättningardet saknas ettO som
ellersamhällsekonomiskt perspektiv,effektivt sett ettur

ellerfel,marknaden uppnår ärden jämvikt0 som
stabil.intemarknaden uppnårjämvikt ärdenO som

åtaganden DsoffentligaMotiv fördepartementspromemorianI
grundläggandefrån välfärdsteorin åttautgångspunkthar med1994:53

negativamotividentifierats.åtaganden Dessa ärför statligamotiv
positivanyttigheter ochkollektivaeffekter l, externaexterna

autonomibristinformationsbrist 4,tidshorisonteffekter 2, lång 3,
stabiliseringspoli-fördelningspolitik 7konkurrensbrist 6,5, samt

tik 8.
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Negativa effekterexterna
punkt l

Negativa effekter bör normalt angripasexterna lagstiftninggenom
eller med stöd lag inför offentligrättsligaatt avgifter,genom man av
så det pris konsumenten betalaratt för tjänst densom motsvararen
verkliga samhällsekonomiska kostnaden. Enligt den ekonomiska teorin
leder detta till optimal resursallokering. Detta motiv kommer vien
dock inte närmare behandla i detta betänkande, eftersomatt det inte
ingår i vårt uppdrag existerandeompröva regleringar.att

Kollektiva nyttigheter och positiva effekterexterna
punkt 2

Förekomsten positiva effekter och kollektiva nyttigheterexterna ärav
enligt vad vi funnit det vanligaste skälet för offentliga utgiftsåtaganden
se bilaga 3. Det kan frågan uppnå politiskt prioriteradeattvara om
mål och tillgodose efterfrågan sådanaatt och tjänster,varor som
marknadssystemet inte klarar lösa på välfärdspolitiskatt ettav ur
synpunkt godtagbart sätt.

Det förhållandet tjänst klassificeras kollektivatt nyttigheten som en
eller det förekommer positiva effekteratt inom område börexterna ett
dock inte automatiskt leda till statlig finansiering verksamheten. Iav
många fall det möjligtär frivillig samverkan mellanatt genom en
företag, organisationer och individer lösa de problem marknadensom
inte klarar Många branschförbund och föreningar fullgör uppgifterav.

skulle behövastaten hand Motiv försom statligannars ta om.
finansiering kan således föreligga det fråganär är samverkanom
mellan offentlig och ideell sektor.

denI nyssnämnda promemorian framhålls kritiskt måsteatt man
granska de fall då något förevarande motiv åberopas till stöd förav
statliga åtaganden. Vi delar den bedömningen.

Lång tidshorisont informations- ochsamt autonomibrist
punkt 3-5

Ett motiv för offentliga ingripanden det hosär såväl privatpersoneratt
företag och institutioner finns tendens övervärderasom deatten

kortsiktiga fördelarna med verksamhet på bekostnad deen av
långsiktiga. Med hänsyn till nuvarande statsskuld och det pressade
budgetläget detär dock i dagens läge inte självklart ochatt staten
kommunerna i praktiken inom alla områden där det är samhällsekono-
miskt motiverat tillämpar längre tidshorisont privataän investerareen
och andra aktörer på marknaden. Informations- och autonomibrist
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förmotivinnefattakunnautsräckningbegränsadiendasttorde anses
åtaganden.offentliga

stabiliseringspolitikochfdrdelnings-Koukurrensbrist samt
6-8punkt

uppgift fördetåtgärder attandra är statenlagstiftning ochGenom en
upprätthållaochmarknaderfungerandeväl atthinderundanröja mot

slag kanolikahushållentillTransfereringarregelsystem.stabila av
liksomochutgångspunkter utgörfördelningspolitiskahärledas från

åtaganden.statligaförmotivåtgärderstabiliseringspolitiska

Slutsatser

sällan någonharstatsbudgetenanslag inuvarandeinförandetVid av
harManåberopats.åtagandenstatligaförmotivenanfördadeav nu
ochsektorerolikafunnits inomproblemspecifikaanknutit till de som

överväganden.politiskahuvudsakidärifrån gjortutgångspunktmed
välfärdseko-dentillämpningmedangelägetdärförDet är att avman

befintligaomfattningen ut-successivt övernomiska teorin avsenu
giftsåtaganden.

ESO-antalianalyseratsåtaganden haroffentliga ettförMotiven
hittillsdrakanslutsatsavsnitt 3.5. Dense avmansomrapporter

välfärdseko-utgiftsâtaganden äroffentligaanalyser attgenomförda av
börverksamhetkanoftanomiska om ensvargeresonemangen

på hursällandäremot stortåtagande,offentligt ger svarett menvara
Bedöm-ske.finansieringen börformi vilkenochstödet bör vara

påbörstödet baserasoffentligadetstorlekenningen enavav
haranalys kan görassådanHuranalys.samhällsekonomisk en

hjälpbeslutsunderlagsamhällsekonomisktredovisats i enrapporten -
1986:2.Fibilaga till Dsbeslutfatta bättreatt

vilkautvärderaochföljaverksamheter börbefintligaFör uppman
vadanalyseraocksåböruppnåtts. Mantidigareresultatmål och som

ifråga-stödet ochoffentligadetbli medskulleeffekterna utanresp.
härvid ävenVidare börstödet.föruppställtsde målsätta mansom

utredningar,offentligaiåberopatsskälgranska dekritiskt pro-som
infördesfrågaistödetsåvälutskottsbetänkanden, närochpositioner

verk-Fråganstödet gjorts.iförändringareventuellanär om ensom
stödet böroch hureller inteoffentligt stödskall fåsamhet stort vara

analysvälfärdsekonomiskbesvarasenbartintekan dock genom en
prioriteringsfråga.politiskblimåste ytterstutan en

tidigareviframgårprioriteringarlångsiktigaStatsmakternas som
politiska prio-regeringensnuvaranderegeringsfonnen. Dennämnt av

regeringsför-iuttrycktillkommermedellång siktpåriteringar
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klaringen i oktober 1994. Där framhåller regeringensom avgavs bl.a.
följande uppgifter skallatt prioriteras:stora

minska arbetslösheten,0 att
värna och0 utveckla välfärden,att och
förverkliga det0 ekologisktatt uthålliga industrisamhället.

5.3 Använd myndighetsformen

Vårt förslag: Statlig verksamhet bör handhas statliga myndig-av
heter. Statlig verksamhet bör endast i undantagsfall föras tillöver
enskilda organ.

Skälen för vårt forslag: Som tidigare jfr avsnitt 2.2 fårsagts det
följa regeringsformen myndighetsformenanses skallav att användas

i fråga sådan statlig verksamhet normgivningom och rätt-som avser
skipning. Verksamhet består i utfärdande allmänna råd hursom av om
olika författningar bör tillämpas har karaktär liggeren som norm-
givning Mednära. hänsyn härtill bör enligt vår mening dylik verk-
samhet också handhas myndigheter.av

När det därefter gäller verksamhet hänföraär till förvaltningattsom
i regeringsformen sådan verksamhet kananges att överlämnas till

bolag, stiftelse, förening Om verksamheten eller förvaltnings-m.m.
uppgiften innefattar myndighetsutövning skall överlämnandet ske med
stöd lag. Med myndighetsutövning skall därvid förståsav verksamhet

består i för enskild bestämmaatt förmån,som rättighet, skyldig-om
het, disciplinpåföljd, avskedande eller jämförbart förhållande.annat

Uppgifter innefattar myndighetsutövning fullgörs isom många fall
privaträttsliga inrättats enskilda.av Folkbildningsrådetorgan som av

och Samarbetsrådet för fördelning statsbidrag till nykterhetsorgani-av
sationer är exempel på sådana fördelar statsbidrag efterorgan som
delegation till dem. I betänkandet SOU 1993:71 organisationernas
bidrag har utredaren föreslagit bör gå vidare på denatt vägenman
bl.a. för stärka organisationernas självständighet.att Han förordar att
fler organisationer bildar samverkansorgangrupper för fåav att

för bidragsfördelningenansvaret till organisationerna inom sitt eget
verksamhetsområde.

Vi delar inte utredarens uppfattning i anfört avseende. Enligt vårnu
mening försämras nämligen konkurrensen mellan organisationerna om
de skall fördela statsbidragetgemensamt och det kan därutöver bli
svårt för organisationer med verksamhetsidéernya få delnya att av
stödet. Härtill kommer förvaltningsuppgifteratt innebär myndig-som
hetsutövning enligt vår mening bör fullgöras myndigheter. Dettaav
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generellaförhållandet detföranleds detställningstagande attav
ochmöjligheter till insynmyndigheterna godaregelsystemet för ger

rättssäkerhet. Vidareställda påkontroll tillfredsställer högt kravsamt
tillförslaget skulle ledagenomförandevill vi peka på ettatt av

ochKorporativa lösningar har radkorporativism. statsvetareen
sammanhangetockså istarkt kritiserat. Vi villekonomer nämna att

ellersig negativaremissinstanser har ställtövervägande antalet
1994:54.förslag se Dstill utredningsmarmenstveksamma

Även myndighetsutövninginnefattarverksamhet sådanän somannan
hand börfinansieravill bedriva ochbådeoch staten egensom

förTill stöd vårmyndigheter.mening också handhasenligt vår av
följande.vill vi anföramening den punkten

för sinahandlingsfrihet inomMyndigheterna har stor ramennumera
regering-resultatstyrning betydermâl- ochuppdrag. Införandet attav

jämförelsevid myndighet. Idetaljstyr verksamheteninte längre enen
marknadsorienteradi dag ocksåtidigare myndighetmed är meraen

ochredovisningssystemaffärsmässigt. Myndigheternasoch agerar mer
och lönepolitik harderas personal-i övrigt anpassatssamtstyrsystem

sektorer.till vad gäller inom andrasom
förvaltningspolitiska reformerUnder tid har olika genom-senare

införts deledningsformer har påförts. och effektivareNya t.ex.
myndighet enligtvarjeVidarestatliga myndigheterna. är numera

upplysningarlämna råd ochskyldigförvaltningslagen 1986:223 att
verksamhetsområde. EA-myndighetenstill enskilda i frågor rörsom

i syfteregeländringar förberedsoch ytterligareregelverket har ändrats
myndighetsformen se kap. 3.modernisera effektiviseraochatt

1975 regeringsformpeka på årsbör sammanhanget ocksåMan i att
förtydligande myndigheternasochinnebar modernisering ett aven

förvaltningsmyndigheterbl.a.självständiga ställning. Där attanges
förvaltningenoffentliga i sin verk-fullgör denuppgifter inomsom

iaktta saklighet ochinför lagenskall allas likhetsamhet beakta samt
varkenockså riksdagen elleropartiskhet RF 1:9. Där attanges

myndig-ärendefår i rörbeslutande bestämmakommunens somorgan
lag RF 11:7.eller tillämpningenskildhetsutövning rörmot av

möjlighetergodarevisorer RRV harRiksdagens ochGenom staten
tillgenerellmyndigheterna och allmänheten har rättkontrolleraatt en

klarbedriver. Enverksamhet myndigheternainsyn i den annansom
framför allt tillflexibel såmyndighetsformen denfördel med ärär att

myndighetsivissa ändringarregeringen enkelt kanvida göraatt en
instruktion.myndighetensförordning ändring iuppdrag genom en om

och ledningorganisationkan beslutaRegeringen även avom en ny
tidsutdräktstatsmakterna kan också långmyndigheten. utan genom-

sammanslagningmyndighet ellernedläggningföra beslutett av enom
myndigheter.av

den påframhållavill vi vidare närdetta sammanhangI taratt staten
befintligredananförtro denuppgift i första hand börsig enen ny
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myndighet, förutsatt den uppgiften inte myndig-attsom nya avser-
hetsutövning har frihet välja mellan själv utföra denatt att nya-
uppgiften eller efter anbudskonkurrens lägga den på Manatt ut annan.
får därigenom flexibel förvaltning samtidigt antalet statligaen som

begränsas.organ
Sammanfattningsvis talar starka skäl för statlig verksamhet böratt

bedrivas i myndighetsform. formenDen har sådana egenska-numera
knappast har anledning delegeringatt staten övervägaattper ens av

förvaltningsuppgift till privaträttsligt I bland kan docketten organ. en
verksamhet i behov självständig framtoning och i dylika fallvara av
kan finnasdet skäl överföra verksamheten till privaträttsligtatt ett

jfr Operan och Dramaten drivs i helägda aktie-organ statensom av
bolag. Vi vill emellertid samtidigt framhålla de skäl pá 1970-att som
talet anfördes använda myndighetsformen för verksamhetmot att
framför allt inom kulturområdet enligt vår mening saknar bär-numera
kraft. En myndighet kan ha självständig ställningt.0.m. änen mer

anslagsstiftelse.t.ex. en

5.4 Privaträttslig form för statlig verksamhet

Vårt förslag: Om lämna förvaltningsuppgiftöverstaten attavser en
till privaträttsligt bildar eller tillsammansett statenorgan som ensam
med bör välja bilda aktiebolag. fall dåI kanstaten att ettannan man

förvaltningsuppgiften i fråga intresse föranta bredareatt är av en
allmänhet bör den under vissa förutsättningar kunna lämnas tillöver

ideell förening.en

Skälen för vårt förslag: I vissa fall kan det finnas skäl för staten att
samverka med någon Genom samverkan kan t.ex. stats-annan. en
finansiell besparing uppnås och ytterligare tillföras samtidigtresurser

särskild kompetens hos andra aktörer kan tilltassom vara.
fallI då samverkar med någon blir det aktuellt förastaten attannan

den ifrågavarandeöver verksamheten till privaträttsligt Somett organ.
vi redan i avsnitt 5.3 kan det finnasnämnt skäl föra verk-överatt en
samhet både vill bedriva och finansiera pâ handstatensom egen om
verksamheten i behov självständig framtoning.är av

förutsättningEn för skall kunna föra verksamhet tillöveratt staten
privaträttsligt verksamhetenär statligt åtagande. Enett äratt ettorgan

förutsättning verksamheten inte innefattarär myndighets-attannan
utövning.

Ett privaträttsligt till vilket för verksamhet böröverstatenorgan
enligt vår mening omgärdat fast regelverk. Det därvidärettvara av

krav detta regelverk skänker avgränsad ställning ochett att organet en
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framtoningsjälvständigdessbedrivs inomverksamhet enramsomger
iförändringartillkan om-verksamhetensamtidigt anpassassom

fastdet läggsmedgerregelverket attviktigtocksåDet attvärlden. är
ochföljaskanden anpassasverksamhetenför att uppmål samtklara

samverkardåfalltankeMed statenomvärlden.iförändringartill
harsamverkande parterinnebäraregelverket attvidarebörmed annan
sinatillgodoseprioriteringarföljdtillmöjlighet nyaavatt t.ex.

lämpligt sätt.påintressen
olikaförgällerreglervilkaförredogjort4kap. somiVi har

kanmedtillsammansellersjälv annanprivaträttsliga statensomorgan
aktiebo-där ärredogörelsenomfattasbilda. Detänkas avsomorgan

Enklabolag.enklaochhandelsbolagföreningideell samtstiftelse,lag,
harvikravallmännadebakgrund nysssomdockbolag är mot av

skallvaraktigtverksamhet statenförlämpligtinte sompreciserat
nämligen attsaknar statusbolag varaDylika avmedbedriva annan.

viställningavgränsadedenintedärför somharochjuridisk person
vilkentillverksamhetsform statenkrävabör enavatt mananser

enkladetbedrivs iVerksamhetförvaltningsuppgifter. somdelegerar
fram-självständiggraderforderlighellerintefâr avformbolagets

kanfelaktigttredjeförriskockså att manfinns entoning. Det en
följerförpliktelserdeför avsomharuppfatta ettstaten ansvaratt

bolagetsi attträffar trotsänbolagsmän namn,statenandraavtal som
inträda.kaninterättsligtsådant settett ansvar

tillSkäletdiskussionen.fortsattaÄven denvi frånutesluterstiftelsen
tillsvårärformenden attibedrivs anpassaverksamhetdet är att som

ianfördesvadjfr prop.omvärldeni somt.ex.förändringar
deförverksamhetsfonnenändraförstödtill17 att199394:40 s.

villViaktiebolag.tillstiftelsefrånutvecklingsfondernaregionala
förvaltningsuppgifterdelegerabörinteprincipen statentillägga attatt

i detupprätthâllas närmaste utanbörmeningvårenligtstiftelsertill
direktivenänlängrevi går sombetyder stegettDettaundantag. att

kunnabörförutsättningarvissaunder an-stiftelseformenattanger
med part.tillsammansfall då annanivändas staten agerar

föreningarideellaochBolag

ideellochhandelsbolagaktiebolag,formernakvarståendedeOm tre
följande.härvill vi nämnaförening

stiftarnaellerstiftarendetkrävsaktiebolag attbildaFör ettatt
minstvärdetillegendomeller ettmedel omkontantatillskjuter annan

bedrivaskanhelstverksamhetvilkenprincipIkronor. som000100
aktiebolag.förinom ettramen

inteinitiativtagarnadäremotbehöverhandelsbolagbildaFör ettatt
Ettslag.egendomeller annatmedelkontanta avnågratillskjuta

avtalträffar atttvâminst omföreliggerhandelsbolag personerom



överväganden90 och förslag SOU 1994: 147

utöva näringsverksamhetgemensamt i bolag. Ett handelsbolag kan
alltså endast användas för näringsverksamhet.

Inte heller detnär gäller bilda ideellatt förening krävs deten av
initiativtagarna de tillskjuter någraatt kontanta medel eller egendom

slag. En ideellannat förening föreliggerav antal fysiska ellerettom
juridiska träffat avtalpersoner samverka iatt organiserade former.om
Detta avtal måste därvid ha formaliserats i stadgar och det är kravett

stadgarna innehålleratt uppgifter bl.a. föreningens ändamål. Enom
ideell förening kan i princip bildas för bedrivande vilken verksam-av
het helst. Om föreningen skall bedrivasom näringsverksamhet får den
verksamheten dock inte syfta till främja medlemmarnasatt ekonomis-
ka intressen. För rättskapabelatt ideell föreningen skall föreligga
krävs det vidare föreningen haratt styrelse kan företräda den.en som

När det gäller frågan hur många samverkande intressenter som
krävs för få till ståndatt rättskapabel ideell förening råderen det viss
osäkerhet. Det saknas vägledandeett praxisavgörande på denna punkt.
Uttalanden i doktrinen se avsnitt 4.3.4 tyder på det föratt att vara
på helt säker mark torde räcka med fem det kan så detmen attvara
räcker antalet endast är två. Det börom dock framhållas i samman-
hanget anförda uttalandenatt härrör från tiden före den I juli 1993
från vilket damm det enligt lagen ekonomiska föreningarom
1987:667 räcker med juridiska eller fysiskatre för bildaattpersoner

ekonomisk förening. I frågaen ideella föreningar saknas fogom att
ställa lika höga krav. Med allra största sannolikhet torde därför en
rättskapabel ideell förening kunna bildas endast två samverkandeav
intressenter.

Principiellt det gåsett skiljelinje mellananses bolag äen ochena
föreningar å andra sidan. Detta sammanhänger med bolag äratt en
sluten och föreningen formöppen association.en Vi kommerav
därför i det följandenärmast jämföra deatt två bolagsformerna, dvs.
handelsbolag och aktiebolag, för därefteratt den ideellata upp
föreningen. Det bör framhållas jämförelsenatt mellan de två bolags-
formerna endast är relevant för de fall då den verksamhet som avses
bli delegerad innefattar näringsverksamhet och intressenterna bakom
verksamheten, måste minst två tillsom antalet, bereddaärvara att

kontantasatsa medel eller egendom slag till värdeannatav ett av
minst 100 000 kronor.

Jämförelse mellan handelsbolag och aktiebolag

Utgångspunkten för reglerna i lagen 1980:1102 handelsbolag ochom
enkla bolag HBL är förvaltningenatt handelsbolagett ombesörjsav
direkt delägarna, dvs. bolagsmännen.av Reglerna i lagen innebär
därför bl.a. och bolagsmännenatt harvar rätt vidtaen av åtgärderatt
i förvaltningen bolagets angelägenheter ochav företräda bolagetatt
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förvaltningsuppgiftdelegerarOmtredje statengentemot enman.
medtillsammanshandelsbolaguppgift bildaför denna ettattgenom

avseendebeslutenireglerna HBLdet alltsåföljer attpart avannan
fattaskommeruppgiftendelegeradehandelsbolaget atttillden av

deellereller denmyndighetstatlignågonantingen genomstaten
lämpligskäl detta knappastolika ärAvövriga bolagsmännen. en

utseddbolagsmännenfattasi ställetbörordning. Besluten en avav
hindernågotinnefattar inte attHBL motför bolaget.styrelse

överenskommelseträffarbolagsavtalbolagsmännen om engenom
skall fungerahandelsbolagistyrelseförlösning. Mensådan ettatt en

från denavstårsamtliga bolagsmänemellertiddeteffektivt krävs att
tillmed hänsynochdemtillkommerHBLenligtvetorätt avenvarsom

för bolagetsbetalningsansvarpersonligtharbolagsmännen ettatt
få bolagsmän-svårtenskilda falletdet i detförpliktelser kan attvara

dithän.nen
aktiebo-tillförvaltningsuppgiftdelegerar ettdäremotOm staten en

tvingandeföljer detmedtillsammansbildarlag avannanstatensom
skall habolagdetta1385 ABL1975:aktiebolagslagenregler i att

angelägenheterbolagetsförvaltningenförstyrelse avsvararsomen
till vadtredje Ibolagetföreträder motsatsoch somgentemot man.

inte vidalltsåbehöverhandelsbolagdelegation tillvidgäller ett man
bolagetsihur beslutensigaktiebolag bekymradelegation till ett om

fattas.skallangelägenheter
förgällerregleringdenrevisionoch ärredovisningfrågorI somom

handels-beträffandevad denfullständig äränaktiebolag också mer
skallalltidaktiebolag upprättakräverbolag. ABL enatt ettt.ex.

reda påså önskardenden kanViaårsredovisning. taoffentlig som
Beträffandeellermål uppnåttsfastlagdaverksamhetenfört.ex. om
årsredovis-1980:1103enligt lagendäremotgällerhandelsbolag om

ÅRL behöverbolagendast störreföretagi vissaning attm.m.
ochrevisionkravet påfrågaIårsredovisning.offentligupprätta omen
tvåskillnad mellan deväsentligdet vidarerevisorns kompetens är en

revisor.minstalltidskall således haaktiebolagbolagsformerna. Ett en
vissaikvalificeradrevisorndärvid med ärregel räcker detI att men

allaifrånlångtauktoriserad. Däremot måstefall skall han vara
ÅRL sådant kravställsEnligtrevisor.hahandelsbolag ettenens

gällerdetochårsredovisning närskallbolag upprättaendast som
ÅRL skalldettillisig kravetinskränkerrevisornpå attkompetensen

bolagen.i de allrarevisor störstaauktoriseradvara en
ÅRL övrigtiABLregelverket i ävenochmed HBLjämförelseI ger

Vi nöjernäringsverksamhet.bedrivandeförgrundstabil aven mer
vilkade regler i ABL atthär erinra garanterarmed ytterstatt omoss

halvaminstöverskottfinnsalltidaktiebolagdet i motsvararett somett
aktiekapitalet.registreradeför bolagetdet

aktiebolagethandelsbolagetsåvälbedömning kanEnligt vår an-som
Aktiebolagetförvaltningsuppgifter.delegeringvidvändas staten avav
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dockär den flexibla formen de två. Detmest iär principt.ex.av
möjligt bedriva vilken verksamhetatt helst i aktiebolag ochettsom
delägare i aktiebolag kan i princip helstett när gå sittsom ur

sitt aktieinnehav. Omatt utgår frånengagemang avyttragenom man
det i det enskilda fallet går få framatt medel till aktiekapital våratt är

bedömning aktiebolaget generelltatt föredraär framförsett att
handelsbolaget.

Den ideella föreningen

Sverige saknar lagstiftning ideella föreningar. Detta till finnsom trots
det antal sådana föreningar i landet.ett stort Många dem spelarav en
central roll i vårt samhälle. Vi kan peka på vårt statskick förut-att

Ävenförekomstensätter ideella föreningar. den arbetsrättsligaav
lagstiftningen förutsätter förekomsten dylika föreningar. Medav
hänsyn härtill och då fördet ideella föreningar finns fast ochett
generellt regelsystem förankringmed i doktrin och praxis bör det vara
tänkbart delegera förvaltningsuppgifter tillatt ideella föreningar.

Som vi anförde aktiebolagsformenär mycket flexibel form.nyss en
Förutsatt i det enskilda fallet bereddatt är anslå erforderligaman att
medel till aktiekapital bör därför utgångspunkten att statenvara
använder sig aktiebolagsformen vid delegering förvaltnings-av av en
uppgift. Det sagda utesluter emellertid inte det i vissa fall kannu att

lämpligare delegationen sker till för ändamåletatt bildadvara en
förening. När det gäller den frågan vill vi anföra följande.

Det finns vänföreningar knutna till del landets kulturinstitutio-en av
Detta tyder på allmänheten hyser intressener. att för deett stort

ifrågavarande institutionerna. Det olikaär skäl angeläget attav
allmänhetens för eller kulturinstitutionert.ex.engagemang museer av

slag kan kanaliseras. Detannat ocksåär angeläget dettaatt engage-
tidenöver håller hög och framförsett allt jämn nivå.mang Fören att

lyckas med den målsättningen det nödvändigtär detror att att som
hyser intresse för viss institution kommerett den och dessen
verksamhet lika medlemmarnanära i ideell förening till densom en

föreningen bedrivna verksamheten.av
Vår slutsats det anförda den ideella föreningenär kanattav nu vara

föredra framför aktiebolaget i fallatt då med fog kan detanta attman
hos bredare allmänhet antingen enskilda individer eller viaen som-
olika organisationer finns eller kan uppväckas intresse för denett-
uppgift bli delegerad. Karaktären på den uppgift skallsom avses som
delegeras kan även sådan den ideella föreningen framstårattvara som

lämpligare alternativett aktiebolaget.än
Om delegerar förvaltningsuppgiftstaten till ideell förening kanen en

det ibland finnas risk för något särintresse får alltföratt ett stort
inflytande verksamhetenöver i fråga. Staten bör därför lämpligen se
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förenings-med övrigatillsammansfalleller itill vartatt staten ensam
sådantEttföreningen.inflytande ibestämmandefårbildare ett

bestämmelseinstadgarföreningensdet iinflytande uppnås tas enom
förenings-med övrigatillsammansellerinnebörd statenatt statenav

bildarde tillsammansstyrelseniledamötermångabildare så attutser
stadgarnadet ilämpligtkanstyrelse. Det tasbeslutför även attvaraen

vid förenings-får utövasreglerar hur rösträttenbestämmelserin som
mötena.

vill vii övrigtstadgarföreningensinnehållet igällerdetNär
internadenbestämmelserindär måstebl.a. detframhålla tas omatt

vill lämnarevisionen. Omredovisningen statenoch samtexterna om
sitt med-för avsägabaraegentligendetföreningen attär staten

föreningenverkar föralternativ är attlemskap. Ett att statenannat
fattasskall kunnabeslutsådantförFörutsättningarnaupphör. att ett

tillgångarföreningens närmedförfaraskallfrågan huroch man
Bilagastadgarna.iockså reglerasdärförbörupphöraskallföreningen

fårföreningideellförstadgartillförslaginnehåller1 somett en
organisationsanslag.särskilt

lämplignågongenomvilkeniföreningInrättandet statenenav
mellanförhandlingarföregåsmedlem måstemyndighet skall avvara
gällerinnehåll. Detstadgarnasbl.a.intressenteroch övrigastaten om

förhandlingar.vid dessakravsinagehör förfårdärvidstatenatt
samverkakrävs närförhandlingar även attMotsvarande staten avser
speciellavissagehör förvill fåochaktiebolagimed statenettannan

bolagsordningen.innehållet iönskemål i fråga om

anslagsstiftelsertillAlternativ5.5

beroendeverksamheter ärdelegeringVårt Vidförslag: avsomav
före-aktiebolags- elleranvändabörstatligt stödfortlöpande staten

ningsformen.

harverksamheteranslagsberoendevårt För statenforslag:Skälen för
tidigarevianslagsstiftelser. Som nämntbildavaltlängesedan att

stiftelser.anslagsstiftelser1994:1220stiftelselagengodtar inte som
januariefter den 1bildasinte kananslagsstiftelserinnebärDet att nya

Även iakttasigvinläggerfortsättningeni att1996. enomstatenom
uppgifterförsigdet gällerrestriktivitet när att nyaengagerastor

privaträttsligabildabehovhaalltjämtkommer attettattstaten av
avsnittdärför i detta utrönaskallanslag. Viberoendeär avorgan som

utgörideella föreningendenoch ettaktiebolaget sammantagetom
anslagsstiftelsen.tillalternativ
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Den grundläggande frågan aktiebolagetär respektive den ideellaom
föreningen i likhet med anslagsstiftelsen kan behandlas ungefär som

statlig myndighet i finansiellt avseende. När det gälleren den frågan
kan vi redan med gång slå fast såväl aktiebolagatt ideellen ett som en
förening mycket väl detta krav. Det civilrättsligamotsvarar regelsyste-

ställer inte några hindermet bilda aktiebolag ellermot attupp ett en
ideell förening skall beroende löpande tillskott. Isom vara motsatsav
till vad många således aktiebolagsformenär intetror form bara fören
den vill uppnå maximal avkastning på riskvilligt kapital. Vi kansom
för övrigt erinra såväl Operan Dramaten drivsatt iom statensom av
helägda aktiebolag årligen erhåller exklusiva organisationsanslag.som
Vi kan också erinra den år 1987 och någraatt kommu-statenom av

bildade föreningen Svensk Bostadsmässa, ideell förening iner vart
fall under de inledande åren utlovades driftsbidrag från staten.

I berört avseende alltså aktiebolagetutgör och den ideellanu
föreningen alternativ till anslagsstiftelsen.ett Emellertid det inteär
därigenom klarlagt aktiebolaget och den ideella föreningenatt i övrigt

likvärdigaär med anslagsstiftelsen. När det gäller den frågan vill vi
bl.a. anföra följande.

fördelEn ofta tillskrivs anslagsstiftelsen i jämförelse med andrasom
verksamhetsformer är verksamhet bedrivs i den förraatt formensom
får självständig framtoning och intrycken stabil ochattger av vara
långsiktig. Graden självständig framtoning hos verksamhetav en som
är anslagsberoende och det intryck stabilitet och långsiktighetav som

får sådan verksamhet emellertidär viman det inteav en som ser
beroende i vilken form verksamheten bedrivs. De fördelar iav som
nämnda avseenden hittills förknippade med anslagstiftel-ansetts vara

existerar alltså inte.sen
En generell jämförelse mellan anslagsstiftelsen å sidanmer samtena

aktiebolaget och den ideella föreningen å den andra sidan bl.a. vidger
handen den organisatoriska uppbyggnadenatt kan skilja sig åt.
Anslagsstiftelsen har nämligen endast beslutande till skillnadett organ
från aktiebolaget med sin bolagsstämma och den ideella föreningen
med sitt årsmöte eller föreningsstämma. Till följd föreskrifterav
därom i stiftelseförordnandet har dock många anslagsstiftelser utöver
styrelsen vanligen med beteckningenett huvudmarmarádorgan - -

har funktion liknande den bolagsstämmasom elleren som en ett
årsmöte har. Vidare vill vi i detta sammanhang peka på inomatt man

för aktiebolag eller ideell föreningett kan tillramen deten attse
verksamhetsföremål gång bestämts för bolaget eller föreningensom en
omgärdas med mycket hög barriär till skydd tillfälligaen mot att
opinioner genomdriver ändringar. Samtidigt det såär nödvändigaatt
anpassningar verksamhetsföremålet till omvärldsförändringar kanav
genomföras.

Det enkeltär bilda aktiebolag elleratt ideellett förening.en
Delägama i aktiebolag eller medlemmarnaett i ideell förening kanen
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sina aktierlätt avveckla sitt antingen avyttraattengagemang, genom
Aktiebolagsformeneller sig sitt medlemskap. äravsägaatt mergenom

fallet beträffandeanpassad för affärsmässig verksamhet vadän ärsom
och Samhall i bilagaanslagsstiftelsen jfr exemplen Operan 3. Den

anslagsstiftelsen tillideella föreningen till skillnad från drakan --
ganska ringa ersättningsig medlemmar bereddaär motatt ensom

utföra föreningen.tjänster år
be-det anförda vi denMot bakgrund gör sammantagetnuav

ideella föreningen betydligt bättredömningen aktiebolaget och denatt
krav bör ställaanslagsstiftelsen tillgodoser deän ettsom man

förstatlig verksamhet.privaträttsligt bedriver Inom ramenorgan som
verksamhet bedrivas smidigare ochde nämnda formerna kan på ett

fallet den bedrivseffektivt vad ärsätt än om av en an-mer som
åtgärd förenlig med deslagsstiftelse. sådanFörutsatt äratt en

fast för verksamheten kan bl.a.grundläggande mål lagts mansom
ekonomiska skäl. Ettomstrukturera det skulle krävasden avom

viss verksamhet i dotterbolag. Nöd-aktiebolag kan lägga ettt.ex.
verksamhetsföremålet till omvärldsför-vändiga anpassningar av

Åtgärder slagändringar kan också genomföras. nämnt ärav nu
bedrivsåstadkomma verksamhetenemellertid betydligt svårare att om

tillstånd myndighetkräver dessutomanslagsstiftelse och avav en
anslagsstiftel-fr.o.m. januari 1996 Kammarkollegiet. Motden 1 av

lämpligt fortsätter dratalar det knappastäven är att staten attattsen
förknippad med ordet stiftelse ochden nimbusnytta somav som anses

stiftelserna haruppstått till följd den majoritetenatt storaav av
välgörande ändamål.

ideella före-Vi kommer alltså fram till aktiebolaget och denatt
förningen väl tillgodoser de behov framtiden kansammantaget som

Ävenfinnas privaträttsliga former för anslagsberoende verksamhet.av
in skattefrågorna kvarstår denna bedöm-vi i sammanhangetnär väger

ning. Vi vill peka till anslagsstiftelseremellertid på gåvoratt som
skattefria. till aktiebolagverkar inom den kulturella sektorn Gåvorär

inte fria från gåvoskatt.sektor däremotverkar inom ärsom samma
Enligt bör gåvor till aktiebolag verksammavår mening även ärsom

syfte bereda vinstinom och inte har tillkultursektorn attsom
aktieägarna från fråga bör dock ifria gåvoskatt. Denna prövasvara

delämpligen i samband med behandlingensammanhang,annat av
förslag Stiftelse- föreningsskattekommitténfrån ochväntassnartsom
Fi 1988:03.
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5.6 Finansiell styrning och revision

Vårt förslag: På aktiebolag och ideella föreningar får särskiltsom
organisationsanslag bör i fråga anslagsframställning, årsredovis-om
ning och revision ställas krav på myndigheter. Kravensamma som
bör regleras i bolagsordningen föreningsstadgamarespektive eller i
avtal mellan bolagetoch respektive föreningen.staten

Skälen för vårt forslag: Vid all form delegering förvaltnings-av av
uppgifter och vid statsbidragsgivning finns det konflikt mellan åen

sidan behov och kontrollera verksamheten ochstatens att styraena av
det privaträttsliga efter kunnasträvan verka fritt ochorganets att
självständigt å den andra sidan. Regeringsformen saknar bestämmelser

dessa frågor. Enligt vår mening det emellertid angelägetärom att
till frågorna styrning och kontroll blir tillfredsställan-staten attser om

de reglerade i dylika fall.
När det gäller den finansiella styrningen vill vi anföra följande. Bo-

lagsordningen för aktiebolag skall alltid innehålla bestämmelseett en
bolagets verksamhetsföremål. Stadgarna för ideell föreningom en

skall undantag innehålla uppgift ändamålet för föreningen.utan om
Vilken verksamhet bolag eller förening skall sigägnaettsom en
framgår alltså nämnda handlingar. Om och delegerarnär statenav
verksamhet till bolag eller ideell förening det emellertidärett en
viktigt särskilt i fall då i fråga fortlöpande skall få särskildaorganet-
organisationsanslag det för verksamheten fastställs mål ochatt-
riktlinjer fortlöpande kan utvärderas. Dylika mål och riktlinjersom
bör enligt meningvår in i tidsbegränsade avtal mellan ochtas staten
det till vilket verksamhet delegerats. avtaletI bör också reglerasorgan
vad skall gälla i fråga resultatredovisning, dvs. den delsom om av
årsredovisningen inte regleras i den civilrättsliga lagstiftningensom
se avsnitt 3.4 och kap. 4. Avtalen bör ha innehåll liknande detett

myndigheternas regleringsbrev har.som
l fråga anslagsframställning bör anslagsstiftelser så länge deom

består och övriga privaträttsliga organisationer för kommandesom
budgetår vill ansöka särskilda organisationsanslag omfattasom av

krav myndigheter. Regeringen bör särskildsamma som genom en
skrivelse informera berörda organisationer detta. Kraven kan ävenom
regleras i bolagsordningen frågai aktiebolag eller i stadgarna närom
det gäller ideell förening eller i avtal mellan och denen staten
ifrågavarande privaträttsliga organisationen.

Det följer aktiebolagslagen aktiebolag alltid skall ha minstatt ettav
bolagsstämman utsedd, kvalificerad revisor. Beträffande ideellaen av

föreningar gäller lagreglerat krav på revision endast i vissa fall seett
avsnitt 4.3.
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aktiebolag eller ideellStaten bör alltid ha revisor irätt att utse ett en
sådanförening till vilken förvaltningsuppgift delegerats. För att enen

har bestämmandeskall föreligga i de fall då interätt även ettstaten
inflytande det det ini bolaget eller föreningen krävs att tas en
bestämmelse har revisor i bolagsordningenrättatt staten att utseom

och bolageteller i avtal mellaneller föreningsstadgarna statenett
föreningen. bör yrkes-respektive Den revisor staten utsersom vara

revisor.
privaträttsliga organisationerBeträffande effektivitetsrevisionen av

organisationsanslag gäller enligt särskildfortlöpande får särskildasom
för närvarande bara får granskalagstiftning kap. 3 RRVse att

däremot inte granskastatliga bolag och stiftelser. RRV har rätt att
finansierar föreningensideella föreningar, inte statenom ensamens

fall i avtal mellanförordar i dessaverksamhet. Vi statenettatt man
skall ha följaföreningen skriver in RRVoch den aktuella rätt attatt

målmed avseende på deoch utvärdera verksamheten somupp
finansieringen.för den statligastatsmakterna uppställt

finansiell styrning ochkraven i frågaVi således att omanser
i omfattningkontroll bör Vi också RRVskärpas. större änattanser

effektivitetsrevision privaträttsligahittills bör genomföra av organ som
får särskilda organisationsanslag.

privaträttsligtmån medverkar vid bildandetI den ettstaten organav
medel eller egendomsådant slag förutsätter kontantaatt avav som

stiftelse följertillskjuts aktiebolag eller det regerings-slagannat av
formen beslutanderätten tillkommer riksdagen jfr bet. 198687:KUatt

vi den bedömning37. På punkt delar alltså inte29 denna rätts-av
kommer Avtalsutredningens nyligen avlämnadeläget till uttryck isom

3.7. För del vill vibetänkande SOU 1994:136; jfr avsnitt vårse
emellertid det angelägna i riksdagen lämnarsamtidigt understryka att

bemyndigande mindre aktiebolagsbildningar.regeringen godkännaatt
länsstyrelserframför alltmånga myndigheter ochDet är utansom

behandling riksdagenfrågan varit föremål för har använtatt an-av
ocksåstiftelser. förekommerslagsmedel för bilda bolag eller Detatt

årliga bidragbeviljar privaträttsliga organisationermyndigheteratt
uppdragsersättningarförfattning eller de utbetalarstöd i utanutan att

Vi utgår frånenlighet gällandeupphandling skett i med regler. attatt
avvecklaförmyndigheterna kommer erforderliga initiativ attatt ta

slag.nämntengagemang av nu
krav på tillskottFör ideell förening ställs det inte någrabildaatt en

myndighetstatligkontanta medel eller egendom slag. Enannatav av
föreningmedverka bildandet sådantorde därför kunna vid varsav en

uppgifter myndigheten skalländamål ligger inom för deramen som
torde erläggasig och myndigheten också kunna beslutaägna attom

förutsättning avgift intemedlemsavgift till föreningen, under dennaatt
för jämförbara medlemmar och intehögre andra med ärär än staten

så den jämställas med organisationsanslag.kanstor att ett

4 14-1584
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5.7 Alternativ till anslagsstiftelser för

kommuner och landsting

Vårt förslag: Om och kommun eller landstingnär vill lämnaetten
vårdenöver anslagsberoende kommunal eller landstingskom-av en

munal verksamhet till privaträttsligt bör kommunen ellerett organ
landstinget i stället för anslagsstiftelsen välja bilda aktiebolagatt ett
eller, i fall då kan verksamheten i fråga intresseäranta attman av
för bredare allmänhet, ideell förening.en en

Skälen för vårt förslag: Enligt kommunallagen 1991:900 får en
kommun eller landsting beslut fullmäktige lämnaett övergenom av
vården kommunal angelägenhet för handhavande särskildav en vars
ordning inte föreskrivits, till aktiebolag, handelsbolag,ett ett en
ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse. I betänkandeten en

kommunallagenöver uttalade dock Konstitutionsutskottet jfr
199091:KU38 44 den kommunala och landstingskommunalaatts.
verksamheten i möjliga utsträckningstörsta bör ske i nämndform.

Som vi tidigarenämnt träder stiftelselagen 1994:1220 i kraft den
januari1 1996. Som vi också tidigare erkännernämnt den lagen inte

anslagsstiftelser stiftelser. Riksdagen har därför med särskildsom -
bäring på den kommunala och landstingskommunala sidan förordat-

regeringen lägger fram förslag till rättslig regleringatt ett av
anslagsberoende verksamheter kan träda i kraft samtidigt medsom
stiftelselagen jfr bet. l99394zLUl2 f..15s.

Mot den anförda bakgrunden har vi funnit anledning närmarenu att
överväga tillägg till stiftelselagen bör öppnaettom man genom en
möjlighet för kommuner och landsting kunna bilda anslagsstiftelseratt

i framtiden.även Våra överväganden på den punkten har lett fram till
det lagtekniskt går åstadkomma tillägg med anfördatt sett att ett

innebörd starka principiella skäl talar skapaatt motmen att en
privaträttslig form endast kan användas kommuner ochsom av
landstingskommuner.

För vidkommande har vi gjort den bedömningen aktie-statens att
bolaget och den ideella föreningen väl tillgodoser desammantaget
behov för framtiden kan finnas privaträttsliga former försom av
anslagsberoende verksamhet jfr avsnitt 5.5. Enligt vår mening har
denna bedömning bäringäven på kommunal och landstingskommunal
verksamhet. Till stöd för vår mening på den punkten vill vi anföra
följande.

Kommuner och landsting har lämnat vårdenöver anslagsbe-av
roende kommunala eller landstingskommunala angelägenheter till
anslagsstiftelser bl.a. det varit fråganär kultur- eller fritids-om
verksamhet, kulturminnesvård, museiverksamhet eller miljövård jfr
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ofta föranlettsanslagsstiftelsen form därvidharbil. 2. Valet somav
framtoning ochsjälvständigverksamhetensträvan attatt enav en ge

vi framhållit istabil och långsiktig. Somintryck den ärett attge av
framtoning hosemellertid graden självständigavsnitt 5.5 är enav

stabilitet ochintryckanslagsberoende och detverksamhet är avsom
beroendeverksamhet intefår sådanlángsiktighet avman av ensom

bedrivs.i form verksamhetenvilken
förkan inomframhållit i avsnitt 5.5Som vi också ettramenman

smidigareverksamhet påideell förening bedrivaaktiebolag och etten
bedrivsfallet deneffektivt vadoch än ärsätt an-av ensom ommer

tillverksamhetsföremåletanpassningarslagsstiftelse. Nödvändiga av
gällergenomföras. detNäromvärldsförändringar kan t.ex. an-

betydligt svårareanpassningar däremotslagsstiftelsen sådanaär att
denmyndighet fr.tillståndoch kräver dessutomåstadkomma o.m.av

anslagsstiftelsen talarKammarkollegiet. Mot ävenjanuari 19961 av
fortsätteroch landstingenlämpligt kommunernadet knappast är attatt

stiftelseförknippad med ordetden nimbusdraatt nytta ansessomav
stiftelserna imajoritettill följdoch uppstått att stor avenavsom

välgörande ändamål.landet har
finna aktie-vi inteanförda kan änbakgrund detMot attannatav nu

bör kunnaföreningenoch den ideellabolaget sammantaget ses som
på den kommunala ochanslagsstiftelsenfullgoda alternativ till även

landstingskommunala sidan.
syftar till underlättavi förslagavsnitt lämnarI nästa attsom

eller tillsammans medstiftelser bildatsavveckling befintliga avav som
landsting.kommun eller etten

Ändring föreskrifter för äldre5.8 m.m. av
offentligt rättssubjektstiftelser bildade av

avseende äldreVårt stiftelseförordnandetFöreskrifterna iförslag: en
kommun,bildats eller tillsammans medstiftelse ettstaten, enavsom

bestämmelser-fårkyrklig kommun hinderlandsting eller utan aven
upphävasstiftelselagen 1994:1220 ändras elleri 6 kap. genomna

stiftarna stiftelsen.överenskommelse mellan ochskriftlig

krafti den lStiftelselagen, träderSkälen vårt förslag:för som
förutsättningarvilkabestämmelserjanuari 1996, innehåller somom

fåstiftelseförordnanden skallför föreskrifter imåste föreligga att
gäller för allajfr 6 kap. Bestämmelsernaändras eller upphävas

hänseendemateriellt formelltinnebär det i såvälstiftelser och att som
föreskrifterna ieller upphävaför få ändraställs vissa krav ettattupp

bestämmelsernaavseende innebärstiftelseförordnande. materielltI att
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föreskrifter i stiftelseförordnanden får ändras eller upphävas endast
sådana ändrade förhållanden inträtt den aktuella föreskriften påom att

grund därav inte längre kan följas eller har blivit uppenbart onyttig
eller uppenbart stridande stiftarens avsikter eller det finnsmot om
andra särskilda skäl. Och i formellt avseende innebär bestämmelserna

det stiftelsensär styrelse för besluten i frågoratt ytterstsom svarar
ändring beslutEtt får dock inte tillämpas innan Kammarkol-om m.m.

legiet sitt tillstånd till det permutation.gett
Nuvarande ordning i fråga ändring eller upphävande före-om av

skrifter i stiftelseförordnanden innebär följande. För stiftelser som
bildats enskilda regler gäller sedan år 1972 regler i huvudsakav som
liknar dem stiftelselagen innefattar jfr permutationslagen,som
1972:205. För övriga stiftelser, stiftelserdvs. bildats staten,som av

kommun, landsting eller kyrklig kommun, tillämpas däremotetten en
i fråga ändring eller upphävande föreskrifter i stiftelseförord-om av
nandet fortfarande ordning före år 1972 gällde förävensamma som
enskilt bildade stiftelser. Det innebär frågan tillstånd avgörsatt om av
regeringen efter prövning inte lagbunden.ären som

Tillämpningen permutationslagen kännetecknas synnerligenav av en
restriktiv praxis. Det står därför allt tvivel den nyordningutom att

stiftelselagen innefattar med avseende förutsättningarnapå försom
ändring eller upphävande föreskrifter i stiftelseförordnandenav som
meddelats i mycket hög grad kommer ytterligare försvårastaten attav
möjligheterna för verksamhet bedriverstaten att statenanpassa som
i stiftelseform till förändringar i omvärlden. Det denär mot nu
anförda bakgrunden vårt redan deklarerade intesynsätt, att statensom
fortsättningsvis bör medverka till bilda stiftelser, skallatt ses.

Bestämmelserna i stiftelselagen ändring eller upphävandeom av
föreskrifter i stiftelseförordnanden kommer gälla förävenatt nu
befintliga stiftelser äldre stiftelser bildats Dessastaten.som av
stiftelser bör därför avvecklas fortast möjligt. Regeringens prövning
i frågor tillstånd till ändring eller upphävande föreskrifter iom av
stiftelseförordnanden meddelats präglas emellertidstatensom av av
den restriktiva praxis kännetecknar tillämpningen permuta-som av

Äventionslagen. regeringens prövning skulle bli flexibel änom mer
den förär närvarande kommer endast fåtal stiftelser hinnaett att
avvecklas innan stiftelselagen träder i kraft. Med hänsyn härtill och då
det är antal stiftelser berörs förordar vi 6 kap.ett stort attsom
stiftelselagen inte skall behöva tillämpas vid ändring eller upphävande

föreskrifter beträffande äldre stiftelser bildats ellerav som av
tillsammans med Den lösning därvid ligger tillstaten. närmastsom
hands torde i analogi stiftelselagensmed bestämmelser förattvara
kollektivavtalsstiftelser se ll kap. 4 § andra stycket nämnda lag
införa för stiftarnarätt till äldre stiftelser bildats elleren som av
tillsammans med och styrelsen för respektive stiftelse ändrastaten att
eller upphäva föreskrifterna i stiftelseförordnandet skriftliggenom en
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överenskommelse. förordarVi sådan lösning. Vi förordar vidareen
den bör gälla för stiftelseräldre bildatsäven eller till-att som av

med andra offentliga rättssubjekt än staten.sammans
Lagtekniskt bör bestämmelser i enlighet med densett av oss

förordade innebörden in i paragraf i lagen 1994:1221tas en ny om
införande stiftelselagen införandelagen.av

En frivillig avveckling stiftelse handhas stiftelsens styrelse.av en av
På den punkten inträder ingen förändring i och med stiftelselagens
ikraftträdande. De bestämmelser likvidation finns i den lagenom som
gäller nämligen endast vid tvångslikvidation stiftelser utövarav som
näringsverksamhet. Om avvecklingen i det enskilda fallet innebär att

för stiftelsens skulder någon följer detöveransvaret tas av annan av
allmänna principer borgenärernas samtycke till detta måsteatt
inhämtas.

de falll bedömer verksamhet har bedrivitsstaten att en som av en
anslagsstiftelse i fortsättningen bör statligtäven åtagande kanettvara

välja fullfölja åtagandet på särskildasätt änstaten att annat genom
anslag. Ett alternativ väljerär med statliga medelatt staten att
stimulera andra bedriva den ifrågavarande verksamheten,att t.ex.

inrätta generellt organisationsstöd. Ett alternativatt ettgenom annat
verksamheten anförtrosär befintlig myndighet och denatt atten en

finansieras med medel från den myndighetens ramanslag. Det senare
alternativet innebär både finansierar verksamheten och självatt staten

för driften den. Om vill fortsätta med särskildastaten attsvarar av
anslag bedriva den verksamhet respektive anslagsstiftelse hittillssom
har gjort bör valet verksamhetsform stå mellan myndighet,av ny
aktiebolag och ideell förening.

5.9 Den innebörden våra förslagnärmare av

Med frånutgångspunkt några genomförda stiftelsebildningarstatenav
skall vi i detta avsnitt belysa den innebörden våra förslagnärmare av
i 5.3 och Vi vill framhålla5.4. våra i förevarandeatt resonemang
avsnitt inte föregåtts någon omprövning statligadet åtagandeav av

respektive stiftelsebildning uttryck för.som ger

Sju stiftelser bildade löntagarfondsmedelav

Löntagarfonderna avvecklades vid utgången år 1991. Medlenav som
fanns i dessa fonder har bl.a. till inrättaanvänt elva olikastaten att
stiftelser. Av dessa bildades sju efter beslut under våren 1994. Fem

stiftelserna skall verka inom forskning och utbildning. För de tvåav
övriga stiftelserna syftet främjaär vitalt kulturliv respektiveatt ett
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206, bet. 199394:UbU12199394:177 ochinnovationer jfr prop.
1993942398 och 399.rskr.och NU 25 samt

de faller instiftelser sådanaSamtliga sju ifrågavarande är attnu
stiftelsebegrepp. Utbildningsutskottetstiftelselagens allmännaunder

behandlade fråganinnovationsstiftelsenmed undantag för omsom
in valetsitt betänkande jfr 19stiftelsernas inrättande kom i av

anförde utskottet bl.a. i sittfråganorganisationsform. I den senare
ställningstiftelsen sin oberoendebetänkande jfr 20 att genoms.

stiftaren givnastiftelseförvaltningens bundenhet till deförenad med av
lângsiktighet betydelse för destabilitet ochskaparändamålen aven

ifrågavarande ändamålen.
förmyndighetsformen bör användashar vi uttalatI avsnitt 5.3 att

förvaltningsuppgifter särskilt i fall dåfullgörandet frivilliga statenav
iden verksamhetför finansieringen ärskall somavensam svara

inneburitprincip hadetilllämpning dennafråga. En att statenav -
medtagit medlen i anspråksju stiftelsemai stället för bilda deatt -

sedvanligsuccessivt och eftersamtidigt uttalande statenattett om
belopp till deanslå motsvarandebudgetbehandling kommer att

medel tillfördela statligasigmyndigheter normalt ägnar attsom
innovationer.kulturprojekt ochforskning, utbildning,förmån för

FilminstitutetStiftelsen Svenska

Under bered-funnits sedan 1960-talet.Filminstitutet harSvenska
fråganhösten 1992 komfilmavtalningen frågan ett nytt omav om

institutetdärvid fram tillMan kominstitutets rättsliga attstatus upp.
Samtidigt konstateradesenkelt bolag.betraktatorde att ettsomvara

ochjuridiskborde bedrivasinstitutets verksamhet attatt personav en
ändamålsenliga organisations-stiftelsen därvid framstod den mestsom

f..199293:10 14formen jfr s.prop.
NordiskTelevision AB ochSverigesTV-företagenStaten, de två

film-representerandeorganisationerantal olikaTelevision AB samt ett
FilminstitutetStiftelsen Svenskadärefterbildadevideobranschenoch

filmproduktion ochvärdefull svenskstöd tillStiftelsen skall bl.a. ge
området.filmkulturellainom detutföra uppdrag staten

de tvåsamtliga stiftare utomavskildestiftelsenVid bildandet av
ochenkla bolaget. Statenfanns i detegendomTV-företagen den som

stiftelsebildningen undervidutfäste sig vidareTV-företagende två att
förbrukas.avseddatill stiftelsen,årliga bidraglämnaårs tid attsex

sin verksamhetanslagsstiftelse. FöralltsåFilminstitutet är en
eftergrund åtagandemedel påstiftelsendisponerar även över avsom

yrkesmässigt verksammain till stiftelsenbildande betalasstiftelsens av
videogramuthyrare.respektivebiografägare

inför bildandethade tillämpas5.3. och 5.4förslag i avsnittOm våra
skulle först och1992Filminstitutet ârSvenskaStiftelsen manav
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främst ha undersökt möjligheterna låta myndighet handha deatt en
ifrågavarande uppgifterna. Sannolikt hade denna tanke inte kunnat
realiseras. Nästa hade därför blivit undersöka lämpligsteg att
privaträttslig form. Det torde knappast finnas så intresse hosett stort
allmänheten för produktion svenska film det skulleattav vara
motiverat undersöka alternativet bilda ideell förening.att attens en
Uppgifterna skulle alltså ha anförtrotts aktiebolag.ett

Stiftelsen Skansen

Intill år 1963 utgjorde Skansen del Stiftelsen Nordiskaen museet.av
Nämnda år avskildes Skansen med därtill hörande egendom och vissa
kontanta medel till stiftelse. De kontanta medlen tillskötsen ny av

Stockholms stad jfr 1963:113.staten Stiftelsens ändamålresp. prop.
framförär allt bedriva verksamhet bygger vidareatt på ochen som

utvecklar Skansen fortsatta insatser för levandegöra svenskattgenom
kultur och kring kulturminnennatur samt att ett centrumgenom av
skapa levande miljö för olika fritidsintressen. Stiftelsen skall ocksåen
vårda det kulturhistoriska byggnadsbeståndet.

Något årligt bidrag till Skansens drift förutsattes inte behöva utgå
vid stiftelsebildningen. Oaktat sedan år 1967 lämnat löpandestaten
bidrag till Skansen jfr 1968:46 bl.a. 3 stiftelsenär sådanprop. s. en
förmögenhetsbildning faller in under stiftelselagens allmännasom
stiftelsebegrepp.

Om våra förslag i avsnitt 5.3. och 5.4 hade tillämpas frågannär om
Skansens framtid blev aktuell år 1963 skulle först och främst haman
undersökt möjligheterna inlemma Skansen under myndighet.att en
Sannolikt hade denna tanke inte kunnat realiseras. Nästa hadesteg
därför blivit undersöka lämplig privaträttslig form.att Eftersom det
med fog kan finnsdet mycket intresseantas förat. Skansenett stort
bland bredare allmänhet hade sådan undersökning sannolikt letten en
fram till bildandet ideell förening med Stiftelsenstaten,av en
Nordiska och Stockholms stad några medlemmarna.museet som av

Stiftelsen Svenska UNICEF-kommittén

Stiftelsen Svenska UNICEF-kommittén bildades regerings-ettgenom
beslut den 6 oktober 1983. Enligt de regeringen fastställdaav
stadgarna stiftelsens uppgiftär sprida kunskaper barnensatt om
situation UNICEF och dess verksamhet. Avsamt stadgarnaom
framgår vidare stitelsens egendom utgörs medelatt regering-av som

årligen anvisar. Stftelsen såledesär anslagsstiftelse.en en
En svensk UNICEF-kommitté hade tidigare funnits med Rädda

Barnen huvudfimnsiär. Rädda Barnen höll kommitténäven medsom
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dock1956 kundeUngern-hjälpensamband medkansliresurser. I
kommittén medförsetidigareinteRädda sättBarnen somsamma

1958februariregeringsbeslut 28denGenomkansliresurser. togett
omfattadebl.a.verksamhet,kommitténsföröver ansvaretstaten som

sköttesförsäljninghälsningskort. Dennajul- ochförsäljning av
Samhälle.ochHusmorsförbundet Hemursprungligen av

Svenskatillämpatsoch hade näravsnitt 5.3 5.4förslag iOm våra
naturligt bildavarit1983, hade detbildades årUNICEF-kommittén att

vadlikhet medIverksamheten.för drivaideell förening att somen
brettfinnastorde detverksamhetRädda Barnensgäller i fråga ettom

verksamhetstödja denförallmänhetenblandintresse att som
bedriver.UNICEF-kommittén

arbetefortsatta5.10 Vårt

skallfortsatta arbetet göradetvi underföljerdirektivAv våra enatt
privaträttsligaandrastiftelser ochförutsättningslös översyn orga-av

Vi kommerstatligt stöd.beroendefortlöpandenisationer är avsom
åtagan-för det statligamotivenbakomliggandeanalysera dedärvid att

mål ochutvärdera deoch följaorganisationrespektiveidet samtupp
verksamheten. Medaktuelladenihittills har uppnåttsresultat som

fall bedömaför varjedäreftervigrund kommeranalysen att omsom
Vid dennaeller inte.statligt stödfortsattbör haalltjämtverksamheten

uppnå särskilt poli-behovettillmätavibedömning kommer attatt av
nöd-intressetdet kanprioriterade mål röra garanteratiskt attav-

effekterfördelningspolitiskanåellerkollektiva nyttighetervändiga att
särskiltvi också be-kommerbedömningVid vårtyngd.speciell att-

har särskilddenförförutsättningarfinns nyttadetakta att avsomom
finansieringen den.tillsjälv bidrarverksamhetviss aven

statligt stöd detfå fortsatt ärbörverksamhetfall vi finnerI de att en
vilkenbedömaavsnitt 5.1jfr figur iandra 1iavsiktvår stegettatt

verksamhets-analyseraslutligen i tredjeforstödet bör haomfattning ett stegatt
verksam-frågantillställningstagandeVårtfinansieringsform.och om

frånutgångspunktske meddärvidkommer att statenhetsform att av
avvecklas jfranslagstiftelser böralltframförstiftelser ochbildade

avsnitt 5.8.
befintligagenomgångsystematiskalltsåVi kommer göraatt aven
inte baragranskadärvidVi kommerorganisationsanslag.särskilda att
ocksåi destatsbudgetenorganisationsanslagen överde särskilda utan
och olikalänsstyrelsermyndigheter,olikabeviljasanslag t.ex.avsom

präglaskommerbedömningarVårahögskolor. att av:

syfte:organisationsanslag ibefintligapårestriktiv attO synen
organisatiomer,privaträttsligautgifter tilltotalabegränsa statens
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nyttig-kollektivabehovettillgodoseförsökasträvan att av0 en
mellan andra änsamverkanfrivillig statenparterheter genom

service-statligavgiftsñnansieringtill ståndfåsträvan att av0 en
verksamhet samt

verksamhet.statligförrenodla formernasträvan att0 en

Översyn stiftelservissaav

ideellaochbolagstiftelser,14beskrivninginnehåller3Bilaga aven
organisationsanslagsärskildaerhållernärvarandeförföreningar som

respek-tillbakgrundenomfattarBeskrivningen attstatsbudgeten.över
bolagsordningibestämmelserbildades, viktigareorganisationtive

bak-Framför alltfinansieras.verksamhetenhur motstadgareller samt
beskrivningmed dennaarbetetunderframkommitvadgrund somav

fem slutsatser.dragithar vi

baserad på någoninteallmänhetiverksamhetsform ärValet av
Histo-olika former.mednackdelarför- ochanalysingående av

förefaller hatrendertillfälligaförhållanden och styrtriska mer
beskaff-ochinnehåll,vilketverksamhetsfonn änvalet artav

har.verksamhetenenhet

grundläggandeandraochbolagsordningInnehållet i stadgar,2.
vissa lik-har oftaoch bolagföreningarför stiftelser,dokument

respek-myndigheter. Inomförgälltde regler harmedheter som
anslagsberoendeJuvariationernadocktive är stora. mergrupp

normaltupplever sigdestoprivaträttsligt manett merorgan
oftablirochstatsförvaltningendel stats-organet avavensom

myndighet.detbehandlaimakterna vore ensom om

privaträttsligaanslagsberoenderesultatstymingenochMål- av
myndig-utvecklad föräniallmänhet sämreorganisationer är

detoftautbetalasorganisationsanslag attutanheter. Särskilda
ochtillanvändasskallmedlenvadkrav påpreciseradefinns

utvärderingochuppföljningnågonefterhand skerdet iutan att
effekter.stödetsav

ökadeåterkommandebegärorganisationerna14deFlertalet av
blivit alltmerloppunder årenshardel demanslag och an-aen

finan-statligfortsattvill haSamtidigtslagsberoende. som man
till-slippaoberoende samtsiering vill än statenavmervaraman

statligastyrningförutvecklatsntinerochlämpa regler avsom
myndigheter.
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5. Organisationerna i huvudsak bara fördelar med den verksam-ser
hetsform i dag har, den stiftelse,är bolagoavsettsom man om
eller förening. Företrädarna för vissa stiftelser har föråldraden

hur myndigheter och fungerar i dag. Man harstyrs ävensyn
ringa kunskap vilka regler gäller för aktiebolag ochom som
ideella föreningar.

Stiftelser erhåller särskilda organisationsanslag kan delas in isom
två kategorier. Den kategorin stiftelserutgörs rättsligtena av settsom
är betrakta anslagsstiftelser, dvs.att stiftelserna har för kunnasom att
bedriva sin verksamhet varit beroende frånanslag redan frånstatenav
tidpunkten för sin tillkomst och har också varit medstaten attom
bilda dem. Den andra kategorin stiftelserutgörs rättsligtav settsom
faller in under stiftelselagens allmänna definition begreppet stiftelseav

har blivit beroende särskilda organisationsanslag efter sinmen som av
tillkomst. Stiftelser tillhör denna kategori kan be-som senare men
höver inte ha bildats Ett kännetecken för utvecklingenstaten. underav
de årtiondena förär övrigt beviljatsenaste stöd verksam-att staten
heter på initiativ enskilda. I vissa fall harstartatssom statenav t.o.m.
tagit över för verksamheten för bedriva den iansvaret att t.ex. en an-
slagsstiftelse.

I avsnitt 5.9 har vi med utgångspunkt från några exempel belyst den
närmare innebörden de förslag vi lagt fram i avsnitt 5.3 och 5.4.av
Här kommer vi i fråga de i bilaga 3 beskrivnaatt organisationerom

kan karakteriseras anslagsstiftelser föra skissartad diskus-som som en
sion motiven för och omfattningen det statliga åtagandetom samtav
i vilken form, anslagsstiftelse,än respektive verksamhet lämp-annan
ligen bör bedrivas. De anslagsstiftelser berörs är:som

Stiftelsen Institutet för framtidsstudier,
Stiftelsen Stockholms internationella miljöinstitut,
Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéer STATT,
Stiftelsen för utveckling god redovisningssed Redovisnings-av
rådet,
Stiftelsen Invandrartidningen samt
Stiftelsen Riksutställningar.O

Steg 1 statlig uppgift-

Såväl Institutet för framtidsstudier Stockholms miljöinstitut ägnarsom
sig forskningsverksamhet. Inriktningen på denna forskning är av
sådan karaktär knappast kan påräkna det finnsatt någonman att annan
än vill finansiera den.staten Stiftelserna tillgodoser alltsåsom
efterfrågan på vissa tjänster marknadssystemet inte klarar.som
Stiftelserna producerar således kollektiva nyttigheter och vi berörtsom
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moti-kannågotsådana nyttigheterproduktioni avsnitt 5.2 är somav
offentliga utgiftsåtaganden.vera

information denframhuvudsakligen medSTATT sysslar att ta om
synvinkelnäringspolitiskutvecklingen. Fråninternationella, tekniska

tillgänglig. dockfinns Detinformation ärangeläget sådandetär att
villmarknadenfinns någon aktör pådet intesannolikt så taatt som

ocksåsig alltså STATTanfört avseendefram den. I ägnarnu
kollektiva nyttigheter.produktion av

harSTATTvid de fältkontorverksamhetendelEn stor somav
stipendiater, dvs. ärs.k.utomlands utförs somunga personerav

näringslivet. Enligtsvenskainför sitt inträde i detutbildningunder
allmännaför det rättenregeringsformen det åliggandeär att tryggaett

Även motiv för dendelen finnsberördautbildning. i dentill att avnu
åtagande.statligtverksamhetenbedrivnaSTATT är ett

redovisnings-rekommendationerutfärdaRedovisningsrådet skall om
komplet-avseddaRekommendationernapublika företag. ärfrågor i att

företagredovisningen igäller för nämntdet regelsystemtera avsom
uppgiftnormgivning,alltså i detsig närmasteslag. Det rör enom

uppgift.statligallmänt betraktas som ensom
informeraInvandrartidningen bl.a.StiftelsenUppgiften för är att
samhället.svenskaskyldigheter i deträttigheter ochinvandrare om
normgiv-samband medregler harInformation gällande näraettom

verksamheten skulle kunnaförförhållande talarning. Detta att ses
övriga verksamhetgäller stiftelsensdetstatligt åtagande. Närettsom

utsträckning den böri vilkendiskuteraskan det emellertid ettvara
föråtagande staten.

Riksutställningar bedriver kan be-StiftelsenverksamhetDen som
kulturpolitiken. föreligger oftastatliga Detdentraktas inslag iettsom
välfärdsteorin skallvad enligtolika meningar ettvaraansessomom

jfr avsnittkulturområdet 2.5. Detinom är ävenstatligt åtagande
roll inom utbildningsområdet.skall spelatänkt Riksutställningaratt en

finnas denkan det skäl fördetI den mån stiftelsen gör att se
statligt åtagande.verksamheten ettsom

átagandets omfattningSteg 2 -

stiftelse varierar.respektivedet statliga åtagandet iOmfattningen av
miljonertill 33,4och uppgårtill RiksutställningarAnslaget är störst

förRedovisningsrådet,kronor. minsta anslaget uppbärsDet somav
0,6 miljoner.närvarande får

kriterier börfrågan vilkaVi avsnitt 5.2 allmänt berörthar i som
offentligtomfattningför bedömningen vilkenligga till grund ettav

effektivitets-emellertid inte gjort någonutgiftsåtagande bör ha. Vi har
anslagsstiftel-utvärdering derevision eller motsvarande av sexannan

föraunderlag för kunna någonsaknar därför erforderligtoch attserna
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diskussion omfattningen åtagandena. Med hänsyn till bl.a.om av
underskottet i finanser kan vi emellertid slå fast detstatens att gene-
rellt finns motiv för begränsning statligasett utgiftsâtaganden.en av

Steg 3 verksamhetsform och finansiering-

I de fall bedömer viss verksamhet harstaten bedrivitsatt en som
anslagsstiftelse i fortsättningenäven bör statligtgenom en ettvara

åtagande kan välja fullfölja åtagandet påstaten att sätt änannat genom
särskilda anslag. Ett alternativ är väljer med statligaatt staten att
medel stimulera andra bedriva den ifrågavarande verksamheten,att

inrätta generellt organisationsstöd.t.ex. att Ettettgenom annat
alternativ verksamhetenär anförtros befintlig myndighetatt en en
och den finansieras med medel från denatt myndighetens ramanslag.
Det alternativet innebär både finansierar verksam-att statensenare
heten och själv för driften den. Vår diskussion i detansvarar av
följande har utgångspunkt vill fortsätta med särskildaatt statensom att
anslag bedriva den verksamhet respektive anslagsstiftelse hittillssom
har gjort.

Institutet för framtidsstudier initierar forskning läggaatt utgenom
uppdrag på fristående framtidsforskare. Om fortsättavillstaten att
både initiera och finansiera denna verksamhet på hand bör denegen
i enlighet med vad vi uttalat i avsitt anförtros5.3 myndighet.en
Det finns därvid två alternativ. Antingen inrättar särskildstaten en
myndighet eller också samordnar verksamheten med befintligman en
myndighet, i så fall lämpligen något universiteten. först-Denav
nämnda lösningen innebär det blir lättare bibehålla denatt tvär-att
vetenskapliga inriktningen på forskningen.

Stockholms internationella miljöinstitut skall ledas intematio-av en
nellt styrelse. Institutet bedriver forskning medsammansatt egna
forskare. Forskningen har internationell inriktning. Om villstatenen
fortsätta både bedriva och finansiera denna verksamhetatt på egen
hand bör den i enlighet med vad vi uttalat i avsitt 5.3 anförtros en
myndighet. Med hänsyn till stiftelsens internationella karaktär bör det
dock kunna låta institutetövervägas få fortleva stiftelseatt som men

löpande anslag via statsbudgeten. En sådan lösningutan bör vidare
förutsätta tilldelat Naturvårdsverket medel fördelaatt staten t.ex. att
till internationell miljöforskning finansieringen i ökadsamt att
utsträckning sker via internationella organ.

detNär därefter gäller STATT kan vi konstatera STATT för när-att
varande föremål förär Iöversyn. promemorian Strategiska vägvalen
för öka värdet teknisk-vetenskaplig informationatt Ds 1994:111av
föreslås rad åtgärder för effektivisera den verksamhetatten som
STATT bedriver. I promemorian behandlas verksamhetsformenäven
för STATT. De alternativ till stiftelseforrnen diskuteras ärsom
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fallet anvisasdetbolagsformen och myndighetsformen. I senare
ochinordnas i Närings-efter finsk förebildmöjligheten STATTatt

teknikutvecklingsverket NUTEK.
med bolags-fördeljämförelse med stiftelseformenI anges som

Samtidigtunderlättas.formen ägarstyrningen verksamhetenatt av
aktiebolag kanframhålls verksamheten bedrivs ettatt manavom

tillkommer de tekniskasannolikt inte bibehålla den diplomatstatus som
enligtnackdel med bolagsformenattachéerna. Och denna anses pro-

väljas.bolagsformen inte börmemorian så avgörande attvara
STATT harpotentiella ställningEnligt promemorian denär som av

under NUTEK be-inordna STATTintresse för kunder.många Att
kundkontakterna.försämradöms promemorian kunna kommai att
hittills visat talarNUTEKinställning till STATTDen passiva som

lösning.sådanpromemorian ocksåenligt mot en
framtida verksamhets-emellertid fråganpromemorian lämnasI om

promemorianinnehållet iform för Med anledningSTATT öppen. av
beslutat ytterligare utredaför sin delhar styrelsen för STATT att

framkommit detverksamhetsform. Därvid har bl.a.frågan attom
för deden diplomatiskamöjligt bibehållatorde statusenattvara

bedrivs i bolagsform.verksamhetentekniska attachéerna även om
reglering.särskildskulle dock förutsättaDetta en

skälenligt uppfattning starkabolagsformen finns det vårFörutom
idaganförtro den verksamhettalar för övervägaatt att somsom
verk-Vid sådan lösning kanmyndighet.bedrivs STATT enav en

eller också i befintlig. För vårmyndighetsamheten läggas i enen ny
lösningen.del skulle vi förorda den senare

betraktaverksamhetRedovisningsrådets är närmast att som norm-
jfrmyndighet avsnitt 5.3. Dennagivning därför handhasoch bör av

uppgifter redovisnings-hand de inommyndighet bör för övrigt ta om
Bokföringsnämnden, Finansinspektionen ochområdet i dag åvilarsom

RRV.
vill medsannolikt finna ellerStaten kan någon några attvarasom
bedriver. Aktie-finansiera Invandrartidningenden verksamhet som

verksamhetsform.framtidabolagsformen ligger då till handsnära som
alternativ tänkbara.fleraslutligen gäller RiksutställningarNär det är

myndighet. Omalternativ anförtro verksamhetenEtt är att en ny
medfinasiärereller några ärdet visar sig möjligt finna någonattvara

dentredje alternativ kanalternativ.aktiebolagsformen Ettett annat
det hosnämligen inte uteslutetideella föreningen Det är att envara.

olika organisatio-individer eller viabredare allmänhet enskildasom-
Riksutställningar be-för verksamhetfinns intresse denett somner -

driver.
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Övriga frågor

Under fortsattavårt arbete kommer vi välfärdsekonomiskgöraatt en
analys mängd statliga åtaganden inte grundats på någonav en som
sådan analys. Redovisningen bilagai 3 visar fördet närvarande äratt
sammanlagt 130 privaträttsliga organisationer får särskildasom orga-
nisationsanslag statsbudgeten.över Härtill kommer antalett stort
särskilda organisationsanslag beviljas myndigheter, läns-t.ex.som av
styrelserna och högskolorna. Det anförda vid handen vårattnu ger
omprövning kommer kräva betydande arbetsinsatser. Vi ävenatt avser

studera hur frågan åtaganden regleras i andra ländersatt statensom
grundläggande förafttningar därvid del deras erfaren-samt att ta av
heter från omprövningar offentliga åtaganden.av

Som vi tidigare det vår uppfattningär bildadesagt att statenav
stiftelser bör avvecklas. Det vår avsikt i inledandeär skedeatt ett
delta i det praktiska arbetet med denna avveckling. I den delenrent
kommer det också krävas betydande arbetsinsatser från utred-att
ningens sida, särskilt i de fall då fråga anslagsstiftelserär om vars
verksamhet finansieras även Förän in-staten. att statensav annan

skall bli tillgodosedda i dylika fall behöver vi tillgång tilltressen
kvalificerad associations- och stiftelserättslig expertis. Om denna

ställs till vårt förfogande har vi vidare möjlighetresurs att gentemot
regeringskansliet fungera expertpanel i frågort.ex.som en som
kommer har för avsiktnär samarbeta med inomstaten attupp annan

för privaträttsligtettramen organ.
I avsnitt 5.8 har vi lagt fram förslag till lag ändring i lagenett om

1994:1221 införande stiftelselagen 1994:1220. Förslagetom av
syftar framför allt till det lättaregöra avveckla befintliga statligaatt att
och kommunala anslagsstiftelser. fortsattaI vårt arbete kommer vi
även undersöka det behövs ytterligare regeländringar,att t.ex.om
inom skatteområdet, för underlätta avvecklingsprocessen.att

Vi har i detta betänkande behandlat frågan revision i avsnitt 5.6.om
Vi i fortsattavårt arbete frågan insyn och kontrollatt taavser upp om

utförligt och härvid frågan offentlighetsprincipensäven prövamer om
tillämpning på privaträttsliga organisationer får statlig finan-som
siering.

Vår avsikt successivtär resultatet vårt arbeteatt avrapportera av
under våren 1995.
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förpå stadgarExempel en

ideell förening

Svenska Kulturenför föreningen DenStadgar

§1
för detskall främja intressetFöreningen Svenska KulturenDen

utställningari regisvenska kulturarvet att arrangera omgenom egen
Sverige före 1950.levnadsförhållandena i år

2 §
leda-styrelse med åttaFöreningens angelägenheter handhas av en

skall ordförande i styrelsen.ledamöternaEnmöter. varaav
Styrelsen har sitt i Sundsvall.säte

3 §
Statens Kulturråd ochAv styrelsens ledamöter treutses tre avav

Sundsvalls kommun.
föreningens Vid sådant valTvå ledamöterna väljs medlemmar.av av

saknar Sundsvalls kommunoch rösträtt.staten
kulturråd skall de rådet utsedda ledamöternaStatens utse en avav

till ordförande i styrelsen.
för minst och högst tvâLedamöterna i styrelsen eller väljsutses ett

år i sänder.

4 §
fysiska juridiskaMedlemskap i föreningen kan förvärvas såväl somav

personer.
vill bli medlem skall inge skriftlig ansökan därom.Den som en

Styrelsen får avslå ansökan medlemskap endast det kanen om om
föreningens ändamål.sökanden kommer motarbetaantas att att
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5 §
Medlemskap upphör medlemmen skriftligennär anmält han villatt ut-
träda föreningen eller denne under års tid inte betalat med-ettur om
lemsavgift till föreningen.

6 §
Medlem försummat betala medlemsavgift ellerattsom attsom genom
motarbeta föreningens ändamål eller på skadat föreningenssättannat
intressen fär uteslutats föreningen.ur

Fråga uteslutning får inte innan medlemmen fåttavgöras tillfälleom
sig.att yttra

7 §
Ordföranden skall till styrelsen sammanträder det behövs.närattse

Ordföranden skall sammankalla styrelsen styrelseledamot be-om en
det.gär

8 §
Styrelsen beslutför ordförandenår och minst övriga ledamötertreom

närvarande. Somär styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer
hälftenän de närvarande eller vid likaröstar röstetal, den meningav

ordföranden biträder.som

9 §
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, justerassom av
ordföranden. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på be-
tryggande sätt.

10 §
Styrelsen skall föra räkenskaper i enlighet med bestämmelserna i bok-
förlngslagen 1976: 125. Föreningens räkenskapsår skall omfatta tiden
1.1 31.12.-

Styrelsen förskall varje räkenskapsår årsredovisning.upprätta en
Årsredovisningen skall bestå den resultat- och balansräkningav som
har tagits in i ârsbokslutet förvaltningsberättelse medsamt av en
uppgift bl.a. hur föreningens ändamål har tillgodosetts underom
räkenskapsåret.

Om föreningen erhåller finansiellt stöd i form s.k. sär-statenav av
skilt organisationsanslag skall årsredovisningen också innehålla finan-
sieringsanalys och resultatredovisning.
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§11
styrelsens förvalt-årsredovisningochFöreningens räkenskaper samt

godkända revisorer.auktoriserade ellertvåning skall granskas av
och Sundsvalls kom-kulturrådStatensEn revisorerna utses avav

i förening.mun
Sunds-Staten ochväljs vid föreningsstämma.revisornDen andre

vid sådant val.valls kommun saknar rösträtt
form s.k.stöd ierhåller finansiellt sär-föreningenOm staten avav

utföraRiksrevisionsverket haorganisationsanslag skall rättskilt att
föreningen.effektivitetsrevisions.k. av

12 §
angelägenheteri föreningensbeslutaFöreningsmedlemmamas rätt att

föreningsstämma.vidutövas
sådantmedlemsavgift har vidbetalat rösträttEndast medlem som

möte.
tillsam-och Sundsvalls kommunharVid föreningsstämma staten

närvarande medlemmar.övrigaalltid änröst mermans en

13 §
efterfyra månaderskallOrdinarie föreningsstämma äga senastrum

räkenskapsår.varjeutgången av
dagordning förjämteordinarie föreningsstämma mötetKallelse till

två veckor före Denstämman.skall skickas till medlemmarna senast
revisionsberättelsen skallochårsredovisningenrevisorn påtecknadeav

minst vecka föreför medlemmarnahållas tillgängliga stämman.en

14 §
följande ärenden:förekommerordinarie föreningsstämmaVid

fastställande röstlängd för mötet.ochUpprop av
påhar utlysts rätt sätt.Fråga mötetom

dagordningen.Fastställande av
försekreterareordförande mötet.Val samtav

ordföranden skall justerajusteringsmän, jämteVal två somav
rösträknare.mötesprotokollet, samt vara

räkenskapsår.förårsredovisningStyrelsens senaste
Revisionsberättelsen

ansvarsfrihet för styrelsenFråga om
för tid minsti styrelsentvå ledamöterVal högst etten avav

två är.och högst
valberedning10. Val av

revisor.11. Val av en
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12. fastställande medlemsavgift.av
13. Ovriga frågor.

15 §
Extra föreningsstämma skall styrelsenäga sådantattrum om anser

behövs.möte
Extra skall ocksåstämma fyraäga veckor efter detsenast attrum

revisorerna, Statens kulturråd eller minst tiondel före-en av en av
ningens röstberättigade medlemmar har begärt detta.

Kallelse till jämtestämma dagordning för skallextra stämman
skickas till medlemmarna vecka före stämman.senast en

Vid får endast i dagordningenstämma ärendeextra upptaget av-
göras.

16 §
Styrelsen kallar till föreningsstämma.

Om styrelsen inte kallar till begärtsstämma enligt 16 § andrasom
stycket, fâr den begärt föreningens bekostnadstämman utfärdasom
kallelse.

17 §
Beslut ändra dessa stadgar eller föreningen skallatt attom om upp-
höra kan fattas endast Statens kulturråd för förslaget.röstarom

18 §
Om föreningen skall upphöra skall dess tillgångar tillfalla staten.



BILAGA 2

påExempel anslagsstiftelser
i kommuner och landsting





SOU 1994: 147 Bilaga 2 119

Exempel på anslagsstiftelser i
kommuner och landsting

färbundsjuristen Thomas Hallgrenav

Inledning

Stiftelseformen har varit och vanligt förekommandeär form fören
drift kommunal verksamhet i privaträttsliga former. Som jag tidi-av

berört verksamheten oftastär så sammanlänkadnära med kom-gare
och den karaktären anslagsfinansiering har betraktatsattmunen av

lämplig finansieringsbildningen. Anslagsñnansiering före-som en
kommer emellertid stiftelsebidragen heltäven när eller delvis initierats

enskilda intressenter.av
Kommunala anslagsstiftelser exempel på verksamhetsstiftelser.utgör

Sådana stiftelser bedriver någon form verksamhet. Vid stiftel-av egen
sebildningen tillförs inte något egentligt stiftelsekapital eller i fallvart

mycket blygsamt stiftelsekapital förhållandei till det uppställdaett
ändamålet. Stiftelsens verksamhet förutsätts istället bli finansierad

årliga anslag kommunens eller landstingetsöver budget. Någongenom
formell utfästelse den förutsätts i lagen 1936:83typav som an-
gående vissa utfästelser gåva sällanäger Ett antal anslags-om rum.
stiftelser kommer därför sannolikt inte godkännas giltigaatt som
stiftelsebildningar efter det stiftelselagen i kraft.trättatt

Bostadsstiftelser

Flertalet kommunala allmännyttiga bostadsföretag ursprungligenvar
organiserade stiftelser. Bostadslåneförfattningarna föreskrev attsom
grundfonden stiftelsekapitalet skulle minstutgöra procenten av
fastighetskapitalet. I jämförelse bostadsföretagmed privata innebar
detta Soliditeten ofta låg i allmännyttiga bostadsföretag. Kom-att var

Ävenofta bidrag till den löpande driften. flertaletmunerna gav om
bostadsstiftelser har självständig förmögenhet finns vissa stiftelseren

kan karakteriseras anslagsstiftelser.som som
Många bostadsstiftelser har efter hand kommit ansenligaägaatt

kapitaltillgångar och blivit finansiellt alltmera självständiga. Kom-
munala tillskott dock ofta alltjämtär motiverade företagenatt tarav

socialt för hyresgäster och investeringsbeslutett attansvar resurssvaga
inte sällan grundas på andra strikt affärsmässigaän grunder.
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statliga bostadslånadministreradecentrala ämbetsverkDe togsom
bostadslån och räntebidrag.förutsättning förfram normalstadgar som

stift-för den klassiskadelar främmandeDessa stadgar till storavar
kommunledningen iUnderställningsskyldighetelserätten. gentemot

preciseradeprincipiell betydelse, ickefrågor vikt ellerstörreav
betraktade ochexempel kommunernaupplösningsförbehåll påutgör att

bostadsstiftelserna del kommunen.betraktar kommunalade som en av
utsträckningbostadsstiftelser har iSABO-anslutnaStörre stor om-

färreBostadsstiftelserna i dagbildats till aktiebolag år. ärsenare
250 flesta små företag.Deän ärst.

ändamål tillhandahålla industri- hantverks-Stiftelser ochmed att
näringslivetnyttigheter för det lokalalokaler andrasamt

grundinvesteringar.infrastrukturellaKommunerna har länge påsatsat
med tillhörande basserviceIordningställande industriområdenav

Särskiltexempel. isåsom hamnar, industrispår utgörvägar, m.m.
inte i stiftelse-mindre bedrivs sådan verksamhet sällankommuner

form. antalet till omkring 100Jag uppskattar st.

Stiftelser ändamål främja kommunens ellermed allmäntatt
landstingets näringsliv, turism m.m.

främst inriktad kommunenKommunernas näringspolitik i dag påär att
fungera satsningar hos de privata företagskall katalysator försom

verksamma i kommunen. många kommuner finns närings-Iärsom
livsstiftelser där både kommunen, landstinget, någonstaten genom

tillhögskola och privata företag stiftare. uppskattar antaletJagär
omkring 100 st.

ändamålStiftelser med kulturella

Kulturella stiftelser finns i alla kommuner. Verksamheten kan ut
kulturminnesvård, anordna spelmansstäm-pá drivaatt ett museum,

kammarmusikfestivaler, teaterföreställningar Jagmor, m.m. upp-
20-talskattar antalet till omkring 300 Därutöver kommerst. ett

landstingsfinansierade museistiftelser. Många museistiftelser har
bildats med privat donation grund för verksamheten. Dennasomen
donation föremålofta samling tavlor, etc.. Förutgörs statyerav en

ställer medkunna driva verksamheten krävs kommunenattatt upp
förmedel hyra, personalkostnader etc.

ändamåletsOm kommunen måste tillskjuta beloppett motsvararsom
livslängd brukar innebörden ändamåletkravet på varaktighet attges
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finnsunder minst 5 årstiftelsekapitaletmedtillgodosesskall kunna
landsting inteochförföreträdare risk kommunerenligt sektorns att

medförakanvilketdriftpåsig ha råd attsatsaatt museer,avanser
skingras.värdefulla samlingar

inom fritidssektornändamål driva verksamhetStiftelser med att

anordna idrotts-ändamålmedstiftelserfinns omkring 20Det att
ibland i samarbetefritidsanläggningardrivatävlingar, popkonserter,

med föreningslivet.

forskningvetenskapligfrämjaändamålStiftelser med att

främjatill ändamålharstiftelserfinnsflera kommuner veten-I attsom
stiftelseforrnen krävtsfall harI någraskaplig forskning. externaav

till 20antaletuppskattaraktörer. Jag st.

undervisningkonstnärligändamål bedrivaStiftelser med att

verksam-krävtUtbildningsdepartementetharI några kommuner att
skallför statsbidragförvaltningsformiinte får bedrivasheten att

kunna utgå.

miljön i kommunenändamål värnaStiftelser med att om

uppskattarår. Jagvanliga påblivitstiftelser harslagsDessa senare
antalet till omkring 50 st.

Övriga anslagsstiftelser

ändamål. Somuddaganskastiftelser medkommunalafinns delDet en
mindreimedenergiverksstiftelse sätekanexempel nämnas enen

Västkusten.kommun
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Exempel på stiftelser, bolag och
föreningar fårsom

organisationsanslag

Översikt

Med särskilda organisationsanslag vi namngiven organisa-attavser en
tion får statlig finansiering det preciseras vad medlen skallutan att
användas till och det inte heller finns något avtal tydligtom som anger
vilka prestationer organisationen skall ha utfört för få statligaattsom

I nedanstående tabell redovisas vilka stiftelserpengar. m.m. som en-
ligt Statsliggaren 199495 har fått särskilda organisationsanslag.

JUSTITIEDEPARTEMENTET Mkr
Stiftelsen Institutet för Framtidsstudier A5 11,7
Stiftelsen God Redovisningssed A6 0,6
Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare E2.6a 2,2
Svenska Skyddsförbundet E2.6b 0,1

UTRIKESDEPARTEMENTET
Raul Wallenbergstiftelsen B8.4 1,6
Stiftelsen Svenska UNICEF-kommittén Cl3.4. 1 2,0
Stiftelsen Dag Hammarskjölds Minnesfond Cl3.4.3 3,7
Stiftelsen Svenska Institutet Cl3.2, D1 och Gl.5 115,3
Swedefund AB ochD1 G1.4 85,3
SIPRI F3 21,9
Exportrådet E2. 1 132,5
Utrikespolitiska samfundet F5 och del F6 12,6av

FÖRSVARSDEPARTEMENTET
Sveriges militära idrottsförbund A1.10 1,5
Kungliga Svenska Aeroklubben A1. 1l 0,5
Soldathemsrörelsen 12A1. 2,2
Tidningen Värnpliktsnytt A1. 13 3,0
Värnpliktsrådet A1. 14 1,0
Centralförbundet Folk och Försvar E1.2 3,4
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SOCIALDEPARTEMENTET
26,9Spri C4

för rapporteringStiftelsen WHO-enheten av
2,6läkemedelsbiverkningar C6

riksförbund 37,9Synskadades D5.1
dövblinda D5.2 5,7Föreningen Sveriges

Stiftelsen 4,9Rikstolktjänst D5.3
Föreningen Rekryteringsgruppen 2,3D5.7
Centralförbundet för alkohol- och nakotikaupplysning E2 8,0

medel från sjukförsäkringen 51,0Handikappförbundet

KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET
Stiftelsen seglationsstyrelse B5.3 1,9Vänerns

FINANSDEPARTEMENTET
Riksidrottsförbundet 15 512,2
Utvecklingsrådet E5.4 117,5

UTBILDNINGSDEPARTEMENTET
Riksföreningen Sverigekontakt Al4.5 0,7
Förbundet och skrivsvårigheter del 1,6Mot Läs A4.4av
Folkbildningsrádet Bl 2 356,0
Internationella meteorologiska institutet i Stockholm C8.5 1,6
Stiftelsen Svenska Barnboksinstitutet D13.1 3,7
Chalmers tekniska högskola C43.1AB 785,2
Handelshögskolan i Stockholm C43.2 51,8
Stiftelsen Högskolan i Jönköping C43.3 120,8
Teologiska Högskolan i Stockholm C43.4 1,7
Örebro missionsskola 43.5 1,1
Joharmelunds teologiska institut C43.5 0,9
Stiftelsen Edsbergs Musikinstitut C43.7 4,2
Stockholms Musikpedagogiska institut C43.8 7,3
Ericastiftelsen C43.9 5,2
Stiftelsen Stora Sköndal C43. 10 3,9
Vetenskapsakademien D20.1 27,9
Svenska institutet i Rom D20.2 4,3
Svenska institutet i Athen D20.3 1,3

forskningsinstitutetSvenska i Istanbul D20.4 0,6
förNämnden Svensk-amerikanskt forskningsutbyte D20 2,5

ORDBRUKSDEPARTEMENTETJ
Sockerbolaget AB B10 12,5
Jordbrukstekniska institutet 14. 1 3,7
Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut I4.2 24,3
Stiftelsen Lantbruksforskning I4.5 42,0
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Skogs- och jordbruksakademien 15 0,8
Programrâdet vid Studsvik AB J 1.4 9,7

ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET
Stiftelsen utbildning Nordkalotten A3 4,0
Samhall AB B6 4 900,0
Utvecklingsfond för Västnorden C9 7,5
Stiftelsen Norrlandsfonden C12 200,0

KULTURDEPARTEMENTET
Folkparkerna i Sverige B2.2.3 5,0
Folketshusföreningarnas riksorganisation B2.2.4 2,2
Bygdegárdarnas riksförbund B2.2.5 0,5
Våra gårdar B2.2.6 0,2
Riksförbundet Invandrarnas kulturcentrum B2.2.7 0,3
Baltiska institutet B2.2.8 0,6
Immigrantinstitutet B2.2.9 1,1
Sveriges invandrarinstitut och B2.2. 10 0,5museum
Stiftelsen Drottningholms B2.3.1 och B33.3 11,8teatermuseum
Stiftelsen Internationella Vadstena-akademien B2.3.2 2,2
Dansens Hus B2.3.3 12,1
Marionetteatem B2.3.4 1,0
Riksskådebanan B2.3.5 4,3
Svenska föreningen Norden B2.4.3 7,1
Sveriges författarförbund B8.4 4,1
Svenska riksteatern B10. 1 203,2
Operan AB B10.2 253,6
Dramatiska AB B10.3teatern 150,0
Stiftelsen Svenska rikskonserter Bl 1 69,8
Musikaliska akademin B16 och C4.3 3,8
Akademien för de fria konsterna B22 1,6
Svenska hemslöjdsföreningars riksförbund B23.3 1,6
Stiftelsen Nordiska B32. 1 82,0museet
Stiftelsen Tekniska B32.2museet 29,3
Stiftelsen arbetets B33.1 10,0museum
Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet B33.2 8,1
Stiftelsen Drottningholms B33.3teatermuseum 4,9
Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem B33.4 1,2
Stiftelsen Strindbergmuseet B33.5 0,4
Stiftelsen Thielska galleriet B33.6 1,2
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna B33.7 6,0
Stiftelsen Skansen B33.8 46,1
Stiftelsen Rooseum B33.9 1,0
Stiftelsen Judiska B33.10museet 0,3
Stiftelsen Riksutställningar B35 33,4
Stiftelsen Svenska Filminstitutet C2 och C3. l 120,3
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8,2C11.2Alla ABEn Bok För
facklitteraturfinskförExpertkommittén övers. av

0,1svenska C11.3till
8,1C13Finansieringsinstitut ABBokbranschens

nyhetsinformationStiftelsen för lättläst
13,0och litteratur C14
17,5Riksförbund C16Sveriges Dövas
2,5C17.1språknämndenSvenska
0,7C17.2språknämndenSverigefinska

11,5AB Cl9.1Teracom
0,6NORDICOM C20.1

13,2C19.2Svensk Kabel-TV AB
3,2Riksförbundet C19.3Sverigefinska

15,4D6InvandrartidningenStiftelsen

NÄRINGSDEPARTEMENTET
106,5utvecklingsbolag A1 1Regionala

.
6,0A2.2bUppfinnarföreningenSvenska
7,0Industridesign A1.4aStiftelsen Svensk

15,0A8Göta kanalAB
nyföretagarfonden;Industri- och

50,0A9företagarelön till kvinnliga
39,0C:C5Standardiseringskommissionen C3 och
50,0forskningsinstitut AB C7ochSveriges provnings-

3,6F1.5bnomenklaturcentralenTekniska
0,6Litteratursällskapet F1.5cTekniska

127,0Mikroelektronik F2. lStiftelsen för
41,6Attachéer F3TekniskaStiftelsen Sveriges

6,7F6 och UD:D2.2IngenjÖrsvetenskapsakademien

CIVILDEPARTEMENTET
trossamfund 66,0statsbidrag till BlSamarbetsnämnden för

ungdomsorganisationer D2.7 1,5Landsrâdet för Sveriges
4,3ungdomsutbyte D1.8Stiftelsen internationelltför

Riksorganisation, FolkparkernasFolketshusföreningarnas
ochRiksförbundCentralorganisation, Bygdegârdarnas

3,7Gårdar E3.2Riksföreningen Våra

MIUÖ- NATURRESURSDEPARTEMENTETOCH
14,2Svensk Bilprovning A2.2AB
2,0Svenska Naturskyddsföreningen A2.4
2,6Riksförbundet för hembygdsvård A2.5
6,0Nordens Ark A2.9

14,0luftvárdsforskning A5.1för ochStiftelsen Institutet vatten-
12,0Stockholms internationella miljöinstitut A14
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Lokala säkerhetsnämnderna vid Barsebäck, Forsmark,
Oskarshamn, Ringhalls och Stutsvik AB B3.3 0,3

Totalt 11 512,9

Det bör påpekas denna redovisning inte fullständig.att är Vi har
således inte tagit med de stiftelsebildningar skett med utnyttjandesom

löntagarfondsmedel. Vidare har vi inte tagitav med de s.k. bransch-
forskningsinstituten under Näringsdepartementet enlig tlerársavtalsom
samfinansieras och näringslivet. Försäkringskassornastaten ochav
arbetslöshetskassorna inteär heller med. Dessutom har vi begränsat

till de organisationer där riksdagen och regeringenoss fattat beslut om
anvisa särskilda organisationsanslag.att Det förekommer även att

myndigheter under regeringen, i strid gällande regler, anslårmot
medel till stiftelser m.m.

Ovanstående tabell omfattar totalt 130 organisationer. Av dessa
kommer vi i kap. 2 kortfattat beskrivaatt 14 stycken, varvid vi för
varje exempel anger:

Bakgrunden till organisationens bildande och dess utveckling.
Viktiga regler i organisationens stadga eller bolagsordning.
Verksamhetens finansiering.
Synpunkter pá nuvarande verksamhetsform företrädare försom
organisationerna framfört vid våra besök och intervjuer.

Under avsnittet finansiering vi sammanfattning denanger en av
resultat- och balansräkningen.senaste Vidare redovisar vi utdragett

budgetproposition, regleringsbrev och respektiveur organisations an-
slagsframställning för 1995-96 18 månader.

För underlätta förståelsen föratt de läsare inte känner till densom
statliga anslagskonstruktionen och vad regleringsbrev normalt brukar
innehålla här kort redogörelse.ges en

Beteckningar i budgetpropositionen m.m.

Budgetpropositionen och regleringsbreven redovisas departementsvis.
Varje departement indelatär i antal huvudområdenett representerande

sakområde ellerett politikomrâde. Dessa huvudområdenett motsvaras
normalt organisatorisk enhet där tjänstemanav en vanligenen ett-departementsråd chefär för. Dessa huvudområden i budget-anges-
propositionen med versal A,B,C osv.; s.k littera.en

Ett huvudområde kan innehålla tiotal anslag. Dessa harett siffer-en
beteckning 1, 3 0sv.. Ett anslag kan i sin innehålla olikatur

5 141-1584
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siffra. Anslagsposterna kanbetecknas medanslagsposter, nyensom
siffra.med tredjeunderindelningar då betecknashaäven ensom

sifferbeteckning har varje anslagochFörutom bokstavs- enen
får användasvilket ändamål anslagetkortfattat tillrubrik angersom

redovisas ibudgetpropositionenbelopp i kronor. I även textsamt ett
motivering till dettill och regeringensvad anslaget skall användas

regeringens förslag tillVidare redovisasföreslagna anslagsbeloppet.
och bemyndiganden.angivande bl.a. anslagstypriksdagsbeslut med av

varierar mellan olika anslag.Omfattningen denna redovisningav
eller vid för-minskningar anslagökningar ellerVid större ettav en

målen och inriktningenfinansieringstekniken ellerändring av enavav
utförligtbudgetpropositionenbrukar regeringen iverksamhet mer

gällerbedömningar och överväganden. Detsammaredovisa sina när
anslagsfram-s.k. fördjupadregeringens budgetförslag grundas på en

stiftelservissa fall från e.d. Omställning från myndighet eller i enen
redo-föreslås i regel regeringensdäremot inga förändringar ärstörre

kortfattad. betydervanligen mycket Dettavisning sina bedömningarav
motiven för visstfå grundläggandeför reda pâ de ettatt att an-man

tillbaka till tidigarefinansieringsteknik kan behöva gåslag och vald
Eftersomlångt tillbaka i tiden.budgetpropositioner; i bland mycket

förändrats under åren,verksamhet kan haförutsättningarna för ären
motiv gång farms förde grundläggandedet inte säkert stat-att som en

relevanta.lig finansiering i dag är

Regleringsbrev

förhållandestyrinstrument iRegleringsbrevet regeringens viktigasteär
utfärdas för stiftelser ochtill myndigheterna. Regleringsbrev även

särskilda organisations-privaträttsliga organisationer fârandra som
anslag.

regleringsbreven har fåttresultatstyrningen innebärMál- och att en
Övergripande skall varjeoch Verksamhetsmålutvidgad roll. mål anges

målen och kraveni regleringsbrevet. Detta skallår göras även ärom
tidigare regleringsbrevet skalloförändrade jämfört med år. I anges

tidsperiodutföra under viss fastställdmyndigheten skallvad samten
myndigheten skall ha. reglerings-eventuella särskilda uppdrag Ivilka

för myndigheten.ekonomiska förutsättningarnabrevet också deanges
tydligare och enhet-regleringsbrevenSträvan deär göraatt meranya

skrift Regleringsbrev för budgetåretliga. Enligt Finansdepartementets
reglerings-handledning för Regeringskansliet skall199394 En ett-

uppgifter finan-återrapporteringbrev bl.a. innehålla krav på samt om
och anslagsbeloppangivande anslag stat,sieringen med posterav

finns detanslagsförordningen 1992:760och anslag. Enligttyp av
reservationsanslag,nämligen förslagsanslag,fyra anslag,typer av

ramanslag och obetecknade anslag.
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Anslagen till stiftelser kallas i regleringsbreven i bland förm.m.
reservationsanslag. Detta dockär felaktig beteckning, eftersomen
dessa anslag vanligen betalas kvartalsvis i förväg med deut belopp

regeringen beslutat. Den myndighetsom disponerar anslaget ochsom
utbetalar medlen till organisation integör reservationer fören under
budgetåret oförbrukade medel. Den beteckningenrätta obetecknatär
anslag, varmed förstås anslag enligt definitionerna i anslagsför-som
ordningen inte förslagsanslag,är ramanslag eller reservationsanslag.
Ett obetecknat anslag får varken överskridas eller till någon del över-
föras till budgetår.nästa

Att särskilt organisationsanslagett kallas reservationsanslag torde
sammanhäng med rubriceringen obetecknatatt anslag låter lite obe-
stämd, dvs. inte riktigt tillatt vilket ändamålman vet skallpengarna
användas. I realiteten dettaär också ofta fallet. Man bara tillvet
vilken verksamhet eller aktivitet skall användas till intepengarna men
till vilket Verksamhetsmål. Den mottagande organisationen får i regel

kvartalsvis och kan inpengarna sätta dem på bank och därmed få
ränteintäkter. Organisationen kan föraäven över medlen till följande
budgetår och behöver inte återbetala förbrukade medel. I många fall

dessutomutgör det statliga organisationsstödet bara liten delen av
organisationens totala intäkter. Vilka verksamheter eller aktiviteter

täcks med det särskilda organisationsanslagetsom respektive vilka
finansieras med andra medel redovisassom inte till den myndighet,
i formell mening disponerar anslagetsom i realiteten intemen som

har någon kontroll över medlens användning.
I budgetsarmnanhang används även andra anslagsbenåmningar deän

officiellt definierade fyraovan anslag. Mantyperna brukar såledesav
tala förvaltningskostnadsanslag och sakanslag.om Motivet för denna
uppdelning är statsmakterna vill ha kontrollatt huröver delstor av

för verksamhetsområderesurserna ett går till administrationsom
respektive produktion. För stiftelser och andra privaträttsliga
organisationer kan motsvarande uppdelning förkomma,en anslagetav

detta mindreär vanligt. statsmakternamen således frånutgåsynes att
privaträttsliga organisationer får organisationsstöd inte byggersom

onödigt kostsam intern administration.upp en
I det följande kommer vi närmare beskriva 14 organisationer. Av

dessa är 6 stiftelser, 2 aktiebolag, 5 ideella föreningar och l enkelt
bolag alternativt stiftelse.
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Exempel2.

framtidsstudierInstitutet förStiftelsen2.1

Bakgrund

År arbetsgruppOlof Palmestatsministerndåvarandetillsatte1971 en
arbetsgruppensi Sverige. Iframtidsstudiernauppgift utredamed att

framtids-svenskasågs1972:59framtid SOUväljabetänkande Att
plane-sektorövergripandeframarbetamöjlighetstudier attensom

demokratiska belutsprocessendenbreddaavseddaringsunderlag att
sektorsintressen.starkamotverkaoch även att

År framtidsstudi-förSekretariatetbådainrättades de1973 organen
för lång-SamarbetskommitténStatsrådsberedningen, ochknutet tiller,

DetUtbildningsdepartementet.tillforskning, knutetsiktsmotiverad
statliga plane-detsitt arbeteskulle inriktaförstnämnda motorganet

forskarsamhället. Bådadetringssystemet och mot organen,senare
fr.o.m. 1975kommittéerorganiseradeinledningsvis somvarsom

1977i den åruppgåUtbildningsdepartementet, komunder att ny-
Samarbetskommittén ingickMedanForskningsrådsnämnden.bildade

forskningsinitierandenormalaForskningsrädsnämndensdel avsom en
det ficksekretariatet öron-särbehandladesverksamhet, ettattgenom

år.mkrmärkt anslag på 5,7 per
få mindre be-praktikenkorn iframtidsstudierförsekretariatet att

deninriktningstarkareochplaneringssystemetförtydelse moten
Verksamhetenvadsamhällsdebattenallmänna än avsett.varsom

planeringssyn,teknokratiskkraftfältet mellanhamnade i re-enen
miljörörelse.alternativ- ochframväxandeochformpolitisk sådan en

fram-för mångabesvikelseblev1970-taletUtvecklingen under en
Till-uppmålades ikatastrofertidsforskare och de rapportent.exsom

misskrediteradesPrognosverksamheteninträffade inte.gränserväxtens
ochföretagframtidsstudieenheter inomochoch många prognos-

ned.ladesmyndigheter
År all-finansieradestatligtutredning dentillsattes1984 omnyen

Framtidsstudiekommitténs be-framtidsstudieverksamheten. Imänna
föreslogs1986:33SOUframtidenstuderatänkande attAtt rege-

bordeplaneringssystemetforsknings- ochordinarieringen utanför det
uppgift ihuvudsakligmedstiftelse ochsjälvständig attinrätta egenen

före-framtidsstudier. Statenbedrivaandramedi samarbeteregi eller
valdes förStiftelseformenstiftelsen.förhuvudman attblislogs ensam

viss frihet istatligacentralasjälvständighet samtgentemot organge
deti formerutföras göravsågsVerksamhetenarbetsformer somm.m.

delinitieradeickeutomstående ochförmöjligt att ta re-avpersoner
Stiftel-i arbetet.erfarenheterdedrasultaten och nytta som vannsav

årsbok,formipublicera gärnaregelbundetskulle rapporter, av ensen
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där sammanfattar de sina väsentligaste resultat. Stiftelsens med-man
verkan kan sammanfattas i fyra arbetsområden:

bred framåtblick0 långsiktiga tendenser i teknik ochen mot sam-
hällsutveckling

djupare projektverksamhet0 kring väsentliga framtidsfrågoren
arbetsformer riktade0 offentlighetenmot
särskild uppmärksamhet0 metodfrågormot

Stiftelsen skulle själv välja de eller de villetemanprogram man
sigägna åt.

Stiftelsen föreslogs ledas styrelse nio utsedda påav en personer
år och valda regeringen på förslag organisationersex och insti-av av

tutioner. Stiftelsekapitalet föreslogs litet och stiftelsen därför ivara
realiteten beroende årliga anslag. Den föreslagna verksam-vara av
heten kostnadsberäknades till 15 mkr år.per

Kommitténs förslag ledde till sekretariatet för framtidsstudieratt
omvandlades till stiftelse kallad Institutet för framtidsstudieren
prop. 198687:92 med i huvudsak den organisation, verksamhet och
finansiering kommittén föreslagit.som

I propositionen framhöll föredragande statsråd han i likhet medatt
några remissinstanserna ansåg det hade varit föredraav att att om
utredningen utförligare hade redovisat de överväganden gjort iman
valet organisationsform. Stiftelseformen hade dockav samtidigt er-
hållit Önskemåletstarkt stöd bland remissinstanserna.ett ettom
oberoende från regeringsmakten och andra centrala statliga organ
borde bättre tillgodosett inom stiftelse inomän någonvara en annan
verksamhetsform. Det fanns också starkt stöd för tanken påett att
framtidsstudierna, för inte försvinna bland de starkaatt sektors- eller
disciplinintresserna, måste stark institutionell förankring.ges en

Då det gäller finansieringen föreslogs i propositionen in-att staten
ledningsvis skulle avskilja 1 mkr stiftelsens förmögenhetsom samt att
stiftelsens verksamhet härutöver skulle finansieras dels ett stat-genom
ligt basanslag, dels medel stiftelsen erhåller i årliga anslaggenom som

ersättning för projekt eller påsom uppkommersätt i denannatsom
verksamheten.egna

I propositionen beräknades anslaget till stiftelsen budgetåret 198788
bli 8,3 mkr, mkr1 avsedd tjäna grundläggandevarav attvar som en
förmögenhet.

Regeringens förslag godtogs riksdagen och stiftelsen Institutet förav
framtidsstudier började sin verksamhet den juli1 1987. Fram till den
30 juni 1994 sorterade enligt departementsförordningen SFS
1982: 1177 stiftelsen under Statsrädsberedningen, fr. budget-men o. m.
året 199495 hör institutet åter till Utbildningsdepartementet.
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Stadgar

fastställdesvilkaframtidsstudier,förInstitutetförstadgarnaEnligt av
regiiändamålstiftelsensjuni 1987,25 är attregeringen den egen

analyslångsiktigframtidsstudier,bedrivamed andraeller i samarbete
stimuleradärigenomförverksamhetsammanhängandedärmedoch att

imöjligheterhot ochframtidadiskussionbredochtill öppen omen
tillanslutningibedrivasskallVerksamhetensamhällsutvecklingen.
in-propositionregeringensanledningbeslut medriksdagens om nyav

prop.framtidsstudieverksamhetenorganisationriktning och m.m.av
verksam-sittskall inomInstitutet316.rskr.24,198687:92, UU

institutioner,organisationer,myndigheter,medsamarbetahetsområde
ochnordiska ländernai delandetsåväl inomföretagenskilda och som

andra länder.
ledamöterniobeståendestyrelse utsesledsInstitutet somavav en

tillsättsledamöterår såtid vartförregeringen att treav sexenav
mandatperiodeninnanmånaderskall, ut-Styrelsenår. senast treannat

begäraregeringenhosstyrelseledamöterna, attför någongår nyaav
ledamöter utses.

enligt stad-bedrivsverksamhetinstitutetsförStyrelsen attansvarar
insti-ledsverksamhetenlöpanderiktlinjer. Dengällandeoch avgarna

styrelsen.chef utsestutets som av
Årsbokslut förplacerad.nöjaktigtskallförmögenhetInstitutets vara

juli-denden lverksamhetsårvarjeskall förverksamhetinstitutets
räken-månad. Institutetsseptemberföre utgångenjuni30 upprättas av

1979: 1212.bokföringsförordningenmedenlighetföras iskaper skall
sändasmånads utgångseptemberföreskallårsbokslutetkopiaEn av
och in-förvaltningStyrelsenskännedom.föroch RRVtill regeringen

RRV.granskasårligenskallräkenskaperstitutets av
hurstadgar ochstiftelsensändring ibeslutarRegeringen omom

upphör.verksamhetdessdisponerasskallstiftelsens tillgångar om

Finansiering

framtidsstudierförInstitutetverksamhetsårenförstaDe tvâ avsatte
stiftel-uppbyggnadytterligarestiftelsekapital. Någonimkr år1 avper

Institutetförregleringsbrevetimed beslutenlighethar isekapitalet
gjorts.därefter inte

17,9 mkr,institutets inkomster199394Verksamhetsåret varavvar
intäkter och5,6 mkrstatsbudgeten,anslag11,6 mkr över externavar

insti-tredjedelsåledeskomärränteintäkter. Detta0,7 mkr avenca
i sinstyrelseinstitutetsexternfinansiering, vilketfråninkomstertutets

bakgrundandelrimligbedömdeverksamhetsberättelse mot avensom
forskningsverksamhet. Deoberoendebedrivaambitionen exter-att en

frånstatliga myndigheter ävenfrämstfrånmedlen kommer menna
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enskilda företag, kommuner och organisationer bidrag försom pro-
jekt, seminarier och information.

Verksamhetens kostnader under 199394 21,6 mkr,var varav
6,1 Åretsmkr utgjorde lönekostnader. resultat blev minus 3,7 mkr.
Den främsta anledningen till det negativa resultatet enligtär institutet

institutet tidigareatt år fått medel för olikaexterna uppdrag främst
från statliga myndigheter i förskott, medan uppdragsgivama under
199394 har tillämpat affärsmässiga principer cash-manage-mer
ment.

Vid utgången budgetåret 199394 uppgick institutetsav kapitalegna
till 7,8 mkr, 2,0 mkr utgjorde det nämndavarav stiftelsekapita-ovan
let.

I regleringsbrevet för 199495 anslaget Ju: A.5 Framtids-attanges
studier, långsiktiga analyser m.m. reservationsanslag; 11,7 mkr
disponeras Utbildningsdepartementet, skallav betala medlensom ut
till stiftelsen Institutet för framtidsstudier efter rekvisition kvartalsvis
i förskott. Vidare stiftelsens grundläggandeatt förmögenhetanges
2 mkr uppräknad med konsumentprisindex inte får i anspråk.tas
Några villkor för medlens användning finns inte i regleringsbrevet,

beträffande bokföring ochmen revision styrelsens för-attanges
valtning och institutets räkenskaper årligen skall granskas RRV.av

Institutet har i sin anslagsfrarnställning för perioden 199596 -199798 för och de budgetårenvart begärtett tre fåav 13,2 mkratt
under anslaget A5. Utöver detta anslag beräknar institutet årligen få
0,3 mkr i försäljningsintäkter, 0,5 mkri räntor, 1,5 mkr i forsknings-
bidrag externfinansiering och 2,0 mkr i övriga intäkter hyra, kon-
ferensavgifter, föredrag och konsultverksamhet. De totala intäkterna
beräknas således bli 17,5 mkr år under perioden 199596per -199798.

Institutets anslagsframställning inteär anpassad till ändringen detav
statliga budgetåret. Till skillnad från vad gällt i fråga statligasom om
myndigheter har regeringen inte utfärdat några direktiv för institutet

hur anslagsframställningenom skall utformas i samband med omlägg-
ningen det statliga budgetåret. Någonav ändring i institutets stadgar
vad gäller verksamhetsplaneringen, enligt nuvarande stadga skallsom
gälla från juli-juni, har inte heller gjorts.

Framförda synpunkter på verksamhetsfonnen

Enligt institutets uppfattning detär fördel stiftelseatten vara genom
regeringen inteatt kan anmoda institutet avlämna remissvar. Omatt

institutet beredes lämna synpunkter till regeringen institutetsär
policy i princip avstå frånatt detta. Man det de forskareärattanser
institutet har anlitat i olika projekt i bör lämnaegetsom namn yttran-
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sak-imeningha någonintekanStiftelsenregeringen. entillden egen
fråga.

fåharframtidsstudierförInstitutetliggerpolicydennaBakom att
Åke harAnderssonchef E.institutets manFörutomanställda.fast

in-anställdainteForskarna ärstab.administrativ avlitenbara en
imedverkarmed dekontraktslutitiställetharstitutet somutan man

professoreroftaforskarnaMångaforskningsprogram.institutets av -
20-talEndastföretag.ellerinstitutioner ettsinafrån an-arbetar- inteInstitutetStockholm. utilokalerinstitutetssig gervänder av
iellerstiftelsen,projektde samver-några ensamutan somrapporter

publice-finansieratnågonforskare,ochinstitutetmedkan annansom
och iSverigeiförlagetablerade ut-ochi forskarnas utgesras
för skallmarknadfinns någondet inteSådanalandet. rapporter som

inteprincipi ut.ges
inte kanregeringenstiftelse ärmedfördel attEn att varaannan

sittsjälvtfastställerInstitutetforskning.vissutförainstitutetålägga att
dettafinansieringen mötertillbidraVill någonforskningsprogram.

avtal iupprättasfinansierasinstitutetfall externtdehinder. Iinget
hurpublicerasskallforskningsresultaten samthurreglerasbl.avilket

fördelas.skallseminarierochprojektförintäkterochkostnader
anslagenpåfår räntastiftelseform ärmedfördeltredje attEn man

ocksåmyndigheternafårDetta menfonderade numera,och pengar.
anslagen.beräkninghärtill vidhänsyn tas av

anställ-friareharstiftelse ärmedfördel attfjärdeEn att manvara
administra-sinföravtaltillämparInstitutetningsförhållanden. egetett

forskarna.förkontraktsanställningarochpersonaltiva
forskningssam-internationelladetbyggavaltharInstitutet att upp

änuniversitetsinstitutionernaframtidsforskare påmed snararearbetet
strategiska ochförinstitutoffentligaochvid privatakollegermed sina

studier.framtidsorienteradeandra

verksamhetinstitutetsUtvärdering av

Utbildnings-förchefenbemyndigatjuli 199329denharRegeringen
verk-utvärderingförutredningsmantillkalla avdepartementet att en

liksomframtidsstudier,uppdragetIvid institutet. attsamheten anges
vadkontinuerligt bör prövasverksamhet,grundadvetenskapligtannan

arbetatinstitutetårfemmetoder. Deochinriktningmål,gäller som
skall kunnautvärderingperiod förlång getillräckligt attär enen

relevans.ochkvalitetmåluppfyllelse,gällervadfrämstfullgoda svar,
uppbyggnadenorganisatoriskadeninnefattabör avUtvärderingen

regeringenoberoendegradenSverige, gentemotiframtidsstudier av
ilångsiktighetbehovetförenainstitutet lyckasmåni vilken avsamt

Utvärderingen börsamhällsdebatten.icentrala frågormedforskningen
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inriktas på institutets internationelltverksamhet iprövaatt ett
perspektiv.

Utvärderingen bör förutsättningarna formerna förochäven pröva att
för framtidsstudieröppna för universitet och högskolorresurserna

liksom för andra forskningsutförande organ.
ÅboRegeringen har uppdragit akademi, professorkanslern vid

Erik Allardt, utvärdera institutets Uppdraget iverksamhet. haratt
november 1994 redovisats till Utbildningsdepartementet. sinI rapport
föreslår utredningsmannen stiftelseformen bibehålls.att

2.2 Stiftelsen Stockholm Environment Institute

Bakgrund

I propositionen miljöpolitiken inför 1990-talet 1987prop. 88:85om
föreslog regeringen internationellt institut för främjaatt ett att ny
teknik för miljöanpassad och varaktig ekonomisk utveckling bordeen
inrättas. propositionen föreslogsI 25 mkr under fem år bordeatt
avdelas för det internationella miljöinstitutet. I december 1988 tillsatte
regeringen också utredning föreslåskulle utformning ochen som
inriktning institutets verksamhet.av

MiljöinstitutsutredningensI betänkande SOU 1988:23 konstatera-
des för främst nationell basis,verksamhet på införa teknikvär-att att,
dering där långsiktiga miljökrav beaktas under framväxt fleraär på
håll i detvärlden. Vidare konstaterades än så länge inte fannsatt
något institut uppgiftenhade tagit på sig för världssamfundetsattsom
räkning bedriva teknikvärdering sådant slag. Utredningen föreslogav
därför inrättandet institut, kallat Internationalsådant Instituteettav on
Enviromnentally Sound Technologies Assessment.

verksamhetUtredningen föreslog institutets borde grundas påatt en
lag i vilken institutets ställning internationellt institut borde slåssom
fast. För underlätta rekryteringen forskarnade framståendeatt mestav
föreslogs befrielse från all inkomst- förmögenhetsbeskattning ioch
Sverige, undantag från arbetsrättslig och särskildalagstiftning pen-
sionsregler. Institutets rättsliga stiftelseföreslogs bli medstatus en
uppgift teknikvärdering stimulera teknik förutvecklingatt genom av

varaktigt hållbar utveckling och teknik.sådan Genomspridaatten
särbestärnmelser för de tidsbegränsat forskarna ochanställda genom
sammansättningen institutets styrelse utformningen institu-samtav av

stadgar, bedömdes dess internationella garanterad ochtets status vara
inte nämnvärt påverkas institutet formellt blev svensk statligattav en
stiftelse. Huvudmarmaskap, utnämningsrätt, revision taladem.m.
enligt utredningens bedömning för stiftelseformen praktisktäratt mera
lämplig lösningän institutet internationellt.ex. statusen som ger av
organisation eller liknande.
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Beträffande finansieringen föreslog utredningen det riksdagenatt av
beviljade anslaget för budgetåret 198889 25 mkr i sin helhet skulle
utbetalas till institutet vid budgetårets början, så institutet kundeatt
tillgodogöra sig ränteintäkterna. Föreskrifter medelsförvaltningom
föreslogs få meddelas i regleringsbrev i sedvanlig ordning. Utred-
ningen utgick från anslag för de därefter följande fyra årenatt
kommer äskas departementet, institutet skulle behövaatt utan attav
komma in med någon anslagsframställning, behovet anslagsamt att av
från den svenska efter den första femårsperiodens utgång skullestaten
bedömas på grundval då erfarenheter. Enligt utredningenav vunna
kunde emellertid räkna med institutet, sedan det kommit igångattman
med sin verksamhet och fått tillfälle publicera forskningsrapporter,att
skulle komma få tillgång till medel också från olika internationellaatt

särskilt då från biståndsorgan, och donationer.organ, genom
Regeringen beslöt i augusti 1988 inrättandet stiftelsen Interna-om av

tional Institute for Environmentally Sound Technology och fastställde
också stadgar för stiftelsen. Dessa avvek flerapå punkter från vad
utredningen hade föreslagit och någon särskild lagstiftning in-om
stitutet och personalens anställningsförhållanden kom inte tillom
stånd. En del personalen i det institutet kom från Bejer-stor av nya
institutet, privatfinansierad stiftelse.ärsom en

Stadgar

1988 års stadgar har ändrats regeringen vid två tillfällen. Vid denav
först ändringen, gjordes i juni 1989, ändrades stiftelsens tillsom namn
the Stockholm Environment Institute SEI. I Sverige används dock-

Ävenofta Stockholms internationella miljöinstitut. stiftelsensnamnet
ändamål ändrades. Institutet blev allmänt miljöforsknings-ett mer

bl.a. utför studier hur växthusgasema påverkar klima-organ, som om
och andra miljöbeskrivningar. Institutets uppgift utveckla ochtet att

sprida kunskaper miljövänlig teknik tonades ned i de stadgar-om nya
na.

Enligt gällande stadgar består SEI de medel svenskanu av som
tillskjuter och de medel andra bidragsgivare ställer tillstaten som

stiftelsens förfogande för de syften i stiftelsens stadgar.som anges
Stiftelsen har huvuduppgift initiativ till utföra ochatt ta samt attsom
sprida kunskaper från studier och forskning inom miljöområdet.annan
I verksamhetsområdet ingår utvärdering och utveckling teknologi,av
handlingsprogram och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. Inom
sitt arbetsområde skall stiftelsen samarbeta med organisationer,
myndigheter, institutioner, företag och enskilda hela världen.över

Stiftelsen skall ledas internationellt styrelse be-sammansattav en
stående ordförande och högst 14 ledamöter, alla påutsesav som
grund sin kompetens. Dessutom skall institutets direktörav vara
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styrelseledamot. Styrelsens ordförande ledamöteroch övriga utses av
den svenska regeringen för period fyra år.högst Styrelsen haren av
möjlighet till regeringen föreslå kandidater till styrelsen. Institutetsatt
direktör styrelsen för leda institutets verksamhet förutses attav en
period högst fyra år. Utnämningen kan förlängas med ytterligareav
högst fyra år.

För varje räkenskapsår den juli-denl juni30 skall bokslut upp-
innefattanderättas verksamhetsberättelse, resultaträkning, balans-

räkning och finansieringsanalys. Bokslutet skall sändas till regeringen.
Regeringen för period högst år i svenska revi-utser tre tageten av

auktoriserad, årligen granskar stiftelsens räken-sorer, varav en som
skaper förvaltningen i övrigt. Revisionsberättelsen skall årligensamt
tillställas regeringen och riksdagen.

Styrelsen har möjlighet upplösa stiftelsen under förutsättningatt att
två tredjedelar styrelsens ledamöter för sådantröstar förslag ochettav
den svenska regeringen sitt godkännande. Om så skulle inträffager
skall efter fastställande tillgångar och skulder, återstående medelav
disponeras på styrelsen beslutarsätt efter godkännandesom av rege-
ringen.

Finansiering

Svenska har tillskjutit 25 mkr för ochstaten budgetårenvart ett av
198889 199293.-

I den forskningspolitiska propositionen prop. 199293: 170 konsta-
terades utvärdering SEI:s verksamhet gjortsatt under 1992.en av
Utvärderingen visade SEI på enbart på år hade lyckatsatt ett attpar
bygga erkänd ställning internationellt, särskilt inom områdetupp en
växthusgaser. SEI ansågs ha mycket goda förutsättningar under denatt
kommande treärsperioden tongivande i vad gäller miljöteknik. Avvara
utvärderingen framgår dock SEI borde lägga vikt vidstörreatt att
sprida sina studier och kunskaper och organisationsidentitetengöraatt
tydligare. Denna bedömning delades regeringen ansåg in-attav som
riktningen institutets verksamhet borde i densammaav settstort vara
under den kommande treårsperioden, forskningsresultatenattmen
borde spridas bättre så de kan komma till användning bådeatt större
nationellt och internationellt. l propositionen institutetsattangavs
verksamhet i utsträckningstörre borde kunna uppdragsfinansieradbli

nationella och internationella uppdrag det statligagenom samt att
stödet på sikt borde kunna minskas. Med hänvisning till SEI hadeatt
vissa innestående medel föreslogs bidraget borde tilluppgå 12 mkratt
för budgetåret 199394, vilket jämfört föregåendemed år innebar en
besparing på 13 mkr.

SEI:s totala intäkter budgetåret 199394 uppgick till 35,9 mkr, varav
12,0 mkr utgjorde särskilt organisationsanslag och 21,4 mkrett pro-
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från SIDA.10,2 mkr, komprojektbidragen,jektbidrag. De största
konsolideringsfondenfrånmkrfinansieringen 7,7klaraFör togsatt

mkr.uppgick till 3,319394vid utgången avsom
föreslogsbil. SEI199394: 100 15budgetpropositionen prop.I att

mkr för budgetåret 199495. Ireservationsanslag på 12tilldelas ett
internationellt erkändbyggtpropositionen SEI haratt upp enangavs

relevantainom områdenutvecklat forskningen ärverksamhet och som
inriktat sin verksamhetInstitutet harför globala miljöproblemen.de
ekonomi etik ochbioteknik, medenergistudier, klimatfrågor,på bl.a.

Östersjöregionen,sig miljöfrågor iimiljövärden. SEI har engagerat
har etablerat sigtill SEIMed hänsynfrämst de baltiska attstaterna.

bedömdemiljöområdeterkänd kraft påinternationellt rege-som en
och organisa-andra länderfinnas intresse hosringen det borde ettatt

SEI.till finansieringentioner medverkaatt av
Stock-anslaget M: A14för 199495regleringsbrevetI attangavs

12 mkrmiljöinstitut reservationsanslag;internationellaholms
utbetalaefter rekvisition skallKammarkollegiet,disponeras somav

kvartal. Anslaget budge-medlen till SEI med högst 25 ärprocent per
användning före-villkor för medlensmervärdesskatt. Någrainkl.terat

årligen skallden oktoberSEI 1skrivs inte, det senastattangesmen
hur medlen harredovisa använts.

anslagsframställ-tidigare inte lämnat någonhar i likhet med ârSEI
fråninstitutet utgår1995-1996 18 månaderning för perioden utan

anslås.verksamhet kommerstatliga medel för fortsatt attatt

på verksamhetsformenFramförda synpunkter

fördel i internationellauppfattning detEnligt SEI:s är stor sam-en
foundation ickeAllamanhang stiftelse. ärvet attatt enenvara en

vinstdrivande organisation.
klart regelsystemdet problemEnligt uppfattningSEI:s är ett att ett

skapas också vissaGällande momsreglersaknas för stiftelser. pro-
räkningarinnehåller derasanlitar konsulterblem. Om SEI numera

får inte draförinte skattskyldigEftersom SEI är moms manmoms.
SEI leverdock följdförhållandeingående Detta är atten avmoms.av

myndigheterstiftelse. Förföljdpå bidrag och inte äratt enav manen
dettakompensation för ingåendede fårgäller däremot att moms, men

anslagstilldelningen.beaktas vid
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2.3 Stiftelsen Sveriges tekniska attachéer

Bakgrund

Det statliga bidraget till den tekniska attachéverksamheten finansie-
rades tidigare underSTU delprogrammet internationella kontakter.av
Verksamheten reglerades i avtal mellan IVA ocksåSTU ochett som
bidrog till finansieringen verksamheten. fastställdesAvtaletav ur-
sprungligen regeringen.av

I propositionen statligt stöd till teknisk forskning och industrielltom
utvecklingsarbete 197778:prop. l l konstaterade föredragandel stats-
råd samtidigt bidrarIVA till attachéverksamhetens finansieringatt som

IVA lika belopp från förSTU bl.a.nästanmottar ett stort avsett
utredningar. Detta belopp avsevärda delar IVA:s budget ochutgör av
medför IVA har svårt finansiera utredningar faller utanföratt att som
STU:s verksamhetsområde. Samtidigt tvingas STU bedömaatt ett

antal utredningsförslag från IVA.stort
lämpligEn lösning på detta problem enligt propositionen attvar

STU finansieringen för den teknisk-vetenskapligaöver attaché-tog
verksamheten och samtidigt upphör lämnamed bidrag till IVA.att
Detta skulle för innebära de medelIVA:s del tidigareIVAatt som

för attachéverksamhet fritt skulle kunna disponerasanvänt för IVA:s
utredningar. En utgångspunkt för regeringens överväganden dockvar

IVA med medel skulle täcka underskottdet i attachéverk-att egna
samheten beräknades uppkomma budgetåret 197778 och IVAattsom

kommande för attachéverksamhetensäven år svarade administration.
I propositionen industripolitikens inriktning prop. 198081 130om :

konstaterades vid attachéverksamhetenuppdragsverksamhetenatt
successivt hade och budgetåret 198081ökat den svarade föratt
25 uppfyllaverksamhetens intäkter. För uppdragsgivar-procent attav

kvalitetskrav uppdragsverksamhetenansågs det nödvändigt attnas vara
bygger på bidragsfinansierad basverksamhet tillräckligtär storen som
för attachéerna de grundkunskaper överblickoch den överatt ut-ge
vecklingen uppdragen förutsätter. I konstateradespropositionensom
vidare attachéverksamheten bedrevs självständig verksam-att som en
het med regeringen utsedd styrelse och administrativamed vissaen av
tjänster hos IVA. För klara ansvarsfördelningen i förhållande tillatt
IVA föreslogs verksamheten i fortsättningen bedrivasbordeatt som

stiftelse. Inom för sådan stiftelse verksamhetenavsågsen ramen en
fortsätta enligt oförändrade riktlinjer.

Stadgar

Stiftelsen Sveriges Tekniska Attachéer STATT grundades statenav
och IVA år 1981. Enligt stadgarna för stiftelsen, ändrade 1993-senast
12-16, har STATT till ändamål insamling, analys och över-att genom
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föring informationteknisk från utlandet bidra till Sveriges tekniskaav
utveckling. Stiftelsen skall fortsätta den verksamhet tidigare harsom
bedrivits inom området och grundar sig på avtal är 1978ettsom
mellan och dåvarande Styrelsen förIVA teknisk utveckling.

Stiftelsen består medel tillskjuts och enligtIVAstatenav som av
avtal eller på tillförs stiftelsen. STATT:s verksamhetsättannatsom
bedrivs dels vid hemmakontor i Stockholm, dels attachéer ochett av
biträdande vid fältkontor utomlands.personal Dessa kontor i regelär
inrymda i svenska ambassader.

Styrelsen består högst ordinarieåtta ledamöter, IVA utserav varav
tvâ och regeringen övriga. Styrelsen skall och förslagVD lämnautse
till regeringen förordnande teknisk-vetenskapliga attachéer.om av
Styrelsen skall fastställa budget och i uppdrags-även taxorprogram,
verksamheten lämna anslagsframställning och verksamhetsbe-samt
rättelse till regeringen.

Stiftelsens räkenskapsår omfattaskall tiden den juli-den 30 juni.l
Stiftarna varsin revisor för granskning stiftelsens räkenskaperutser av
och styrelsens förvaltning. Minst revisor skall auktoriserad.en vara

stiftelsenOm upphör med sin verksamhet skall dess tillgångar an-
vändas för detändamål ansluter till i stadgarna.som som anges

Ändring stadgarna beslutas enig styrelse vid tvâav av en samman-
träden. Därefter fastställs ändringen regeringen.av

Förordning

Vid utlandsmyndigheterna finns förutom de tekniska attachéerna ett
antal andra specialattachéer. Deras verksamhet regleras generelltstort

i förordning med instruktion för specialattachéer vid utlandsmyndig-
heterna 1990: 108, ändrad 1992: 108. Enligt denna förordning1 1 utser
regeringen, i fallnågra UD, specialattachéerna. ansvarsområdeDeras
och uppgifter fastställs i förordnandet. specialattachéEn skall paäven
begäran sin huvudman fullgöra uppgifter faller inom huvud-av som

ansvarsområde.mannens
Chef för specialattachéerna chefen för den utlandsmyndighet därär

attachén stationerad. Specialattachén skall hålla sin chef liksomär
beskicknings- delegationscheferoch i andra verksarnhetsländer un-
derrättade sin verksamhet och deras rådgivare. I frågorom vara av
utrikespolitisk skall specialattacheér följa deras direktiv.natur

Finansiering

Enligt avtal den 30 april 1981 mellan Svenska och läm-IVAett staten
nade vid stiftelsens bildande, ekonomisk garanti för stiftel-staten, en

verksamhet innebärande tills vidare skulle tillskjutaatt statensens
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medel till stiftelsens verksamhet. Vid bildandet tillfördes stiftelsen ett
rörelsekapital på 2 mkr. Enligt avtalet skulle IVA lämna viss service
till stiftelsen formi tjänster och lokaler för stiftelsensexternaav
hemmakontor, såvida inte IVA eller stiftelsen finner detta uppenbart
oförmånligt. Dessa tjänster regleras i avtal mellan IVA ochettm.m.
stiftelsen.

I skrivelse den 10 juni 1981 bemyndigade riksdagen regeringenen
träffa nämnda avtal, i huvudsak i överenstämmelseatt med vad som

i propositionen industripolitikens inriktning prop.anges om
198081:130, NU 19808l:64, rskr. 198081:425. Ett särskilt stats-
anslag till STATT infördes fr.0.m budgetåret 198182. Detta uppgick
till 13 mkr då det infördes och har därefter under lO-årsperiodca en
i löpande priser tredubblats. budgetprocessenI har stiftelsen behand-
lats den myndighet.ärsom om en

Förutom statsanslaget har STATT andra inkomstkällor.även Enligt
STATT:s årsredovisning hade stiftelsen 199293 följande intäkter
1 000 kr:

Anslag från Näringsdepartementet0 63035
PublikationsförsäljningO 2 136
Uppdragsintäkter0 23 131
Ersättning för tjänster, kurser och kon-O
ferenser 1 214m.m.

Summa: 62 111

STATT hade den 30 juni 1993 kapitalfond på 8,2 mkr ochen en
dispositionsfond på 10,1 mkr. Storleken på kapitalfonden skall enligt
styrelsens beslut uppgå till 12 % verksamhetens årliga omsättning.av
Fonden skall kunna täcka eventuella avvecklingskostnader för verk-
samheten. Medlen i dispositionsfonden skall användas för extraordi-

oförutseddanära, utgifter i verksamheten. Ett exempel härpå är större
valutakursförändringar kan drabba attachéverksamheten hårt,som
eftersom huvuddelen kostnaderna betalas i utländsk valuta.av

I årets budgetproposition prop. 199394: 100 bil. 13 föreslog rege-
ringen anslaget till STATT skulle minskas till 33,6 mkr för budget-att
året 199495 jämfört med 35,6 mkr året innan. Det minskade anslaget
motiverades det allvarliga statsfinansiella läget.av

Vid riksdagsbehandlingen propositionen ansåg emellertid Nä-av
ringsutskottet 199394:NU15 det, i likhet med vad före-att som
slagits i motion 199394:N305, krävs ökade statliga insatser för att
hjälpa smâföretagen komma på exportmarknaden. För dettaatt ut
hade, i nämnda motion, föreslagits 50 mkr. Utskottet ansåg också att
anslaget till STATT borde ökas med 8 mkr för möjliggöra ökatatt ett

tillstöd småföretagen.
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beslöt i enlighet med hade förordat ochRiksdagen vad utskottet
anslagi sin anslagsframställning, anvisa påSTATT hade begärt att ett

för verksamheten under budgetåret 199495. Anmärkas bör41,6 mkr
oklart. utskottsbetänlcandet talardock riksdagsbeslutet något Iäratt

till småföretagen för hjälpa dessanämligen ökat stöd att attman om
uppgiftkomma exportmarknaden. Det kan ifrågasättas dennapåut om

stiftelsens ändamálsparagraf.inom nuvaranderyms
Teknisk-N: F3 Bidrag till SverigesI regleringsbrevet attanges

560 000 kr disponerasVetenskapliga attachéverksamhet 41 av
rekvisition månadsvis i förskott skallKammarkollegiet, ut-motsom

stiftelsen. villkor härvid bl.a. STATTbetala medlen till Som attanges
ochbudgetåret 199495 skall vidareutveckla den interna mål-under

syfte dels påvisa vilka produktivitets- ochresultatstymingen med att
vidtagit direkt följdkonkurrenshöjande åtgärder företagsom som en

nyttoeffekter den kunskapverksamhet, dels påvisaSTATT:s avav
ifrågavarandeförmedlat till regeringskansliet ochSTATT myn-som

skall redovisa förhållandet mellandigheter. Vidare STATTattanges
de delverksamheternabasanslagsjälvfinansiering för och trevar en av

hemmakontor verk-fältkontor publikationsutgivning och samt att,
självfinansierad.samheten till minst skall30 procent vara

mkr skall användas för i samrådI regleringsbrevet 8även attanges
småföretagen.exportfrämjande insatser förmed Exportrådet göra

anslagsframställning för 199596 föreslår STATTI STATT:s F3-att
budgetperiodenanslaget bli mkr för den 18 månader.skall 64,6 nya

fortsatt i länder ochDenna anslagsnivå innebär närvaro sex enen
omfattningverksamhet i Stockholm ivid hemmakontoret samma som

tilldelades för verksamhetenför medelnärvarande. De särskilda som
för öka attache-i fortsatt satsning199495 kommer användas attatt en

mindre och medelstora företagsmedverkan i regionalaverksamhetens
skallproduktförnyelse. Detta iinternationalisering och göras nära
linjeorganisationer, i med vadsamverkan med andra regionala som

låtitföreslagits i utredning Näringsdepartementet och IVAen som
genomföra se nedan.

Framförda på verksamhetsformensynpunkter

har varitEnligt har stiftelsefonnen fungerat IVASTATT:s VD bra.
tekniska ochmed grunda antal stiftelser inom detett stortattom

näringspolitiska området.
framtidenI STATT:s PLAN 96 Attachéverksamheten irapport -

ochdiskuterades möjligheterna bolagisera uppdragsverksamhetenatt
fördel med dotter-lägga denna dotterbolag till stiftelsen. Enettsom

bolagsformen verksamheten blir tydligare föransågs attvara upp-
dragsgivama och kan få tillstånd kraftfullare styrningatt avman en
verksamheten.
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Översyn attachéverksamhetenav

ochOlsson IVA Arnehuvudmän IngemarSTATT:s1994I mars gav
uppdrag översyni göraNäringsdepartementetEriksson att aven

redovisatsharResultatetAttachéer.Tekniska översynenSveriges av
teknisk-vetenska-öka värdetförStrategiska vägvali attrapporten av

bl.a.konstaterasI1994:111.plig information Ds attrapporten
STATTförändringargenomgåttharattachéverksamheten attstora men

samtidigt kompetens-företagenbland de mindrehar synlighetlåg som
bl.a.föreslåshinder. Itidensvängningar attäröver rapportenett

STATT bör:

tekniköverföringochsystemanalyserteknikpolitiskaHa som0
huvuduppgift.

organisation ochkunskapsinhämtandeviktig rollSpela0 somen
myndig-företag,strategier hosgenomtänktatillhärigenom bidra

regeringskansliet.heter och
förutseskanteknikutvecklingochkunskaps-vilkenBedöma somO

globalt.
särskilt NUTEKnäringspolitiskaandraSamverka med0 organ,

STATT:sanvändningenpåverkafå möjlighetföreslås att avsom
basanslag.

brukligt.varitutsträckningi änspecialisterUtnyttja störreO som
Öka etableraföretagenmindretekniköverföringen till de samtO

regionalasamarbete med derikstäckandeochavtalsbundet ut-ett
syfte få bättreorganisation iellervecklingsbolagen attannan

företag.med dessamarknadskontakter

dels bolags-varvidorganisationsformenbehandlas ävenI rapporten
med bolags-Fördelendiskuteras.myndighetsformenformen, dels

underlättasverksamhetenägarstyrningenformen att avanses vara
möjligtsannolikt intedetNackdelen ärstiftelse.jämfört med är atten

Ut-bibehållande diplomatstatusen.bolagsformen medförena ettatt av
intebolagsformenavgörandenackdel sådennaredarna är attattanser

bör väljas.
för mångaintresseharSTATTställning ärpotentiellaDen avsom

finskeftermyndighettillSTATTkunder. Förslaget göraatt somen -
för-kunna kommabedömsNUTEKinordnas iförebild skulle att-

förhållandepassivahittillsvarandeUTEK:skundkontakterna. Nsämra
lösning.sådanocksåtill STATT talar mot en

direkti-översynsarbetet ochframkommit ibakgrund vadMot somav
VDuppdragit STATT:sstyrelseutredning har STATTi vår :sven

lämnaochytterligarekonsultmedverkan övervägamed hjälpatt av
organisationsform.framtidalämpligförslag styrelsen påtill
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2.4 Stiftelsen för utvecklande god redovisningssedav

Bakgrund

Bakgrunden till bildandet stiftelsen olika Bok-att treav var organ -
föringsnärnnden, Föreningen auktoriserade revisorer FAR och Nä-
ringslivets Börskommitté verksamma med utgivande rekom-var av-
mendationer och uttalanden inom redovisningsomrâdet.

Bokföringsnämnden inrättades 1976 i samband med den nuvarande
bokföringslagens tillkomst. I bokföringslagen, i utsträckningstorsom
har karaktären ramlag, föreskrivs bokföringsskyldighetenav en att
skall fullgöras på sätt överensstämmer med god redovisnings-ett som
sed. Med god redovisningssed enligt lagens förarbetenavses en
faktiskt förekommande praxis bland från kvalitativ synpunktett
representativt urval företag. Denna praxis modifieras och vidare-
utvecklas bl.a. rekommendationer och uttalanden Bok-genom av
föringsnämnden god redovisningssed i företagens bokföring ochom
offentliga redovisning.

FAR har sedan lång tid tillbaka utfärdat rekommendationer inom
redovisningsomrâdet. Dessa rekommendationer har haft betydelsestor
för utvecklingen god redovisningssed.av

Näringslivets börskommitté har haft betydelse för utvecklingenstor
de börsnoterade företagens information.av externa

Det framstod under delen 1980-talet bristsenare attav som en
arbetet med rekommendationer på redovisningsomrâdet splittradvar
mellan olika I fråga företagstörre sprider informationorgan. om som

sin ekonomiska ställning till antal intressenter,om s.k.ett stort
publika företag, ställs särskilda krav på redovisning ochatt annan
rapportering utformas på enhetligt Detsätt. dennaett är bakgrundmot

Stiftelsen för utvecklande god redovisningssedsom bildades årav
1989. Som följd stiftelsen bildats upphördeatt FAR meden av att ge

rekommendationer pá redovisningsomrâdet.ut

Stadgar

Stiftelsen ändamål utfärdaär rekommendationeratt och information
sådana redovisningsfrågor väsentligen har betydelseom försom

publika företag.
Stiftelsens angelägenheter skall handhas styrelse och rådettav en

kallat Redovisningsrådet. Styrelsen har för närvarande nio ledamöter
Bokföringsnämnden, FAR och Sveriges Industriförbundvarav utser

tre var.
Styrelsen och entledigar ledamöterutser i Redovisningsrádet, vars

uppgift är utfärda rekommendationeratt och sprida information om
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Stiftelsens verk-redovisningsfrågor i enlighet med ändamålet med
samhet.

Stiftelsen med bestämmelserna iskall föra räkenskaper i enlighet
bokföringslagen. Stiftelsen skall för varje räkenskapsår upprätta en

för-årsredovisning balansräkning ochbestående resultaträkning,av en
ändamål har till-valtningsberättelse med uppgift hur Stiftelsensom

årsredovisning och för-godosetts under räkenskapsåret. Stiftelsens
valtning skall granskas eller flera stiftarna utsedda revisorer,av en av

avskrift revisionsbe-minst skall auktoriserad. En avvarav en vara
rättelsen avskrift påtecknade årsredovis-och den revisorernaen av av

efterningen skall skickas till stiftarna utgångenmånadersenast sex av
Stiftelsens räkenskapsår.

stiftelsen dess tillgångar anslås ellerVid upplösning skall använ-av
Stiftelsens.das för möjligtändamål så nära motsvararsomsom

Finansiering

stiftarna 000 kr avtalVid Stiftelsens bildande tillsköt 50 I detvar. som
låg stiftelsen förband sig intressenterna de avseddatill grund för

bidrag till täckande Stiftelsens kost-stiftarna lämna likaatt stora av
första räkenskapsår, den juli 1989-den 30 juninader. För Stiftelsens 1

erlägga 400 000 kr.1990, skulle stiftarnaenvar av
intressenterna haEnligt avtalet skall rätt högstatt utse treenvar av

länge de lämnar bidrag stiftelsen.ledamöter i Stiftelsens styrelse så till
tidigast upphöra förSkyldighet bidrag kan tid infallerlämnaatt som

skriftligen meddelatintressent de övriga intres-år efter detett att en
bidrag tillinte längre lämna stiftelsen.sin avsiktsenterna att

lika årliga bidrag.Stiftarna tidigare lämnat Budgetårethar stora
krbidrag till 600 000 vardera.199293 stiftarnas För 199394höjdes

Industriförbundet beslutatoch 199495 FAR och höja sitt bi-har att
budgetpropositionendrag till kr vardera. l prop. 199394800 000

bil. 2 har däremot bara anvisats 600 000 kr.
bidrag frånStiftelsen för sin verksamhet starkt beroendeär av

År mkr. dettastiftarna. 199293 Stiftelsens 2,3 Avtotala intäktervar
rånteintäkterbelopp 000 krutgjorde 1,2 mkr bidrag från stiftarna, 110

och 80 000 kr intäkter från försäljning publikationer m.m.av
kapitaletStiftelsen dethar inte byggt fonder,några utan egnaupp

alltjämt tillsköt 1989. En150 000 kr, dvs. det belopp stiftarnaär som
förfinns resultaträkningenviss dock 845 000 kr iattreserv genom

projekt. Sådana1993294 för färdigställande beslutadeavsatts av
kostnadsposter resultaträkningenbrukar inte ikostnadtas somupp en

eventuellt meddel det kapitalet balansräkningen,utan som en av egna
förklarar vad tillgången avser.noten som

I regleringsbrevet för A6 Bidrag till199495 anslaget Ju:attanges
stiftelsen för utvecklande 0,6 mkr disponerasgod redovisningav
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Justitiedepartementet för bidrag till stiftelsen. Det inte närav anges
medlen skall betalas och inte heller det några villkor för med-ut anges
lens användning. Anslaget s.k. förslagsanslag,är vilket innebärett att
regeringen formellt har möjlighet tillskjuta högre belopp. Deatt ett
övriga stiftarnatvå har tillskjutit 0,8nämnts mkr vardera.som

stiftelsensI anslagsframtällning för 1995-1996 18 månader begärs
statsanslag på 1,2 mkr. Som motivering till anslagshöjningenett anges
anslagsnivån det första året inte bedöms den nivåatt motsvara som

erforderlig för fullgöra den uppgift givits stiftelsen.attanses som
Vidare ledamöterna i Redovisningsrâdet inte, eller iatt mycketanges
begränsad omfattning, för den tidersätts de lägger ned på sittsom
arbete.

Framförda påsynpunkter verksamhetsformen

Stiftelsens VD inte har haft några nackdelarstörreattanser man av
stiftelse sådana registreringshandlingaratt bekantaatt ärvara men som

i banken, registreringsbevis från PRV inte förekommer i stiftel-t.ex.
sefallet. Detta kan komplikation det gäller lägganär attvara en upp
konton i bank eller motsvarande situationer. Några nämnare över-
väganden varför valt stiftelseformen finns inte dokumenterad.om man
Mot aktiebolagsformen talar denna sikte på kommersiell verk-att tar
samhet och därefter.anpassats

Redovisningskommitténs uppdrag

Det framtida behovet regelgivning inom redovisningsområdet ochav
Bokföringsnämndens framtida varsamhet ingår i redovisningskom-
mitténs uppgift Ju 1991:07. Kommittén har inte börjatännu utreda
denna fråga.

2.5 Stiftelsen Invandrartidningen

Bakgrund

År 1966 tillsatte chefen för dåvarande Inrikesdepartementet en ar-
betsgrupp för invandrarfrågor, bl.a. för behandla frågan in-att om
vandrarnas informationssituation. Ett förslag från arbetsgruppen var

tidning på de vanligaste invandrarspråken.att ut Statskontoret,ge en
fick i uppdrag bedöma förslaget från organisatorisk synpunkt,attsom

föreslog verksamheten borde bedrivas i stiftelseform.att Härigenom
ville dels tillförsäkra tidningsutgivningen den självständighetman som
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frånflexibel,verksamhet kräver, dels skapapublicistisk statenen
verksamhetsform.tämligen oberoende,

förslag prop.med Statskontoretsbeslöt i enlighetStatsmakterna
den 30 juni 1967regeringsbeslut1967:149, SU 174, rskr. 358. I ett

vilkaförordnadestadgar för stiftelsen ochfastställde regeringen om
förkostnaderfå inrättas, löneförmånertjänster skulle samt omsom

lokaler, utrustning m.m.
under vilket deInvandrartidningen, är gemensamtett namnsom
1967 utkommithar sedan höstenolika språkeditionerna utkommer,

uppehåll undermed år;Veckotidning 44 somma-nummer persom en
medspecialnummers.k.ingår någrautgivningenI ävennumeraren.

information från myndigheter m.m.
be-i regleringsbrevregeringen197172 till harFr.o.m. budgetåret

budgetåretoch editioner. Fr.o.m.utgivningsspråkslutat antaletom
kallad påmed editionutgivningen ocksåkompletterades197172 en
i invand-viktigt läromedeldess utgjortsvenska, sedanLätt ettsom

rarundervisningen.
År stiftelsen Invandrar-rekonstruerastatsmakterna1988 beslöt att

rskr. 301. Ipropositionen10, SfU 24,tidningen 198788: 1prop. an-
sådant stårättssubjekt och kanenskiltstiftelse äratt ett somgavs en

ställning be-sådan fri ansågstill Enfritt i förhållande staten. vara
till uppgift granskanyhetstidning bl.a. hartydelsefull, eftersom atten

också verksamhetenverksamhet. Detmyndighetersstatliga attangavs
skulle fortsätta, tidningenför invandraretidningsutgivningmed att

intresse-ägarintressen parti- ochenskildaskulle obunden samtvara av
verksamheten fortsätta iskulleVidarepolitiskt neutral. attangavs
skulle höjas mkr förstiftelsekapitalet tillstiftelseform loch attatt
verksamheten.för slut-ekonomisk bas Detskapa tryggare angavsen

med prenumerationsintäkter ochskulle finansierasligen tidningenatt
uppdragsintäkter och fickannonsintäkterårligt statsbidrag samt attett

tillföras verksamheten.
särskiltstiftelsen organisationsanslag89 fickFör budgetåret 1988 ett

för höjningengångsanvisningpá 13,4 mkr, mkr utgjorde3,1varav en
justeringochkostnaderstiftelsekapitalet, rättelse felbokförda avav av

bud-Föregåendeverksamhetsår.ackumulerat förunderskott tidigareett
Rekonstruktionen 1988getår hade stiftelsen fått 4,8 mkr i statligt stöd.

till stiftelseninnebar således särskilda organisationsanslagetdetatt mer
fördubblades.än

Stadgar och avtal

Enligt stadgarna för stiftelsen Invandrartidningen, antagna rege-av
stiftelsens ändamålringen 1967-12-15; ändrade 1988-05-19 ärsenast

ochför invandrareflera informationstidningaroch ellerägaatt utge en
sigorienteradärigenom till underlätta för invandrarnamedverka attatt
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och finna sig till irätta det svenska samhället. Verksamheten skall
bedrivas i enlighet med stadgarna och avtal träffas mellan stiftel-som

och Stiftelsens uppgiftstaten. är tidningar för invandraresen att utge
dels på lätt svenska, dels på andra språk svenskaän med hänsyns-
tagande till skilda invandrargruppers behov.

Stiftelsen tillgångar består de medel eller anslårstatenav som annan
till verksamheten intäkter, gåvor och andra nyttighetersamt till-som
förs stiftelsen med anledning verksamheten.av

Stiftelsens styrelse består ordförande och högst fyra ledamöter,av
alla regeringen för tid högstutses år,som stift-av treen samtav av

elsens direktör och personalföreträdare. Styrelsen direktörenen utser
och ansvarig utgivare för tidningen beslutar allmänna rikt-samt om
linjer för verksamheten, arbetsordning, verksamhetsplan, anslagsfram-
ställning, bokslut och verksamhetsberättelse.

Stiftelsen har det statliga budgetåret räkenskapsår och skall till-som
lämpa bokföringsförordningen. Verksamheten och stiftelsens räken-
skaper skall årligen granskas RRV.av

Regeringen beslutar ändring stadgarna och huravgör stiftel-om av
tillgångar skall användas stiftelsen upplöses.sens om

De ändringar stadgarna gjordes 1987 ganska omfattande.av som var
De innebar bl.a. stiftelsens syfte inte längreatt skulle bidraattvara
till invandrarna möjlighet behållaatt kontakten med hemlandetsge att
språk och kultur. Vidare överfördes vissa bestämmelser i stadgarna till
det avtal upprättades mellan och stiftelsen.som staten

I avtalet stiftelsen skall bedriva tidningsverksamhetenattanges
enligt stadgarna och i enlighet med vad hade uttalats i anslutningsom
till 1988 års riksdagsbeslut se ovan verksamheten vid Invandrar-om
tidningen. I avtalet också stiftelsen tidningsverksam-attangavs genom
heten skall nyhetsinformation viktiga händelser och aktiviteter,ge om
främst i Sverige. Vidare skall stiftelsen dels fortlöpande samhälls-ge
information i större utsträckning än kan nyhetsmässigt moti-som vara

informera invandrarnasverat att rättighetergenom och skyldig-om
heter, reformer, lagar, och författningar, dels sådanom informa-ge
tion i övrigt underlättar för invandrare leva och verkasom iatt
Sverige.

I avtalet vidare tidningen skall opartiskatt ochangavs sakligvara
den skall spegla opinionsströmningarsamt att i det svenska samhället

inte bedriva opinionsbildande verksamhet. Denmen reguljära tidnings-
utgivningen bör omfatta nio språk med högst 44 år ochnummer per
edition. Utgivningssprâken skall bestämmas stiftelsens styrelse efterav
samråd med Statens Invandrarverk. Stiftelsen skall därvid vara synner-
ligen lyhörd för nyinvandrades informationsbehov och mycket flexibel
vid valet olika språk. Vidare stiftelsen harav att rättangavs att ta

uppdrag står iemot överenstämmelse med den inriktningsom verk-av
samheten hade angivits i 1987 års riksdagsbeslut.som
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Om stiftelsen bedömer statsbidrag för verksamheten,behövsatt
skall stiftelsen överlämna anslagsframställning till regeringen senasten
den september.1 Stiftelsen skall överlämna verksamhetsberättelse och
preliminärt bokslut till regeringen september. fast-de 15 Detsenast
ställda bokslutet skall överlämnas till regeringen den oktober15senast
och till RRV i den ordning verket bestämmer.som

Avtalet gäller fr.o.m. den juli 1988 i såvida inte1 år någontagettre
har det föremånader avtalstidensparterna sagt senast tre ut-av upp

gång. Det gällande avtalet kan tidigast med verkansägasnu upp
fr.o.m. den 1 juli 1997.

Finansiering

Invandrartidningens verksamhet till delen anslagsfinansierad.är största
Budgetåret 199394 uppgick rörelseintäkterna till 23,0 mkr, detvarav
särskilda organisationsanslaget utgjorde 15,6 mkr, prenumerations-
intäkterna 5,8 mkr, intäkter för specialnummer 1,3 mkr och armons-
intäkterna 1,5 mkr. De finansiella intäkterna, dvs. stiftelse-påränta
kapitalet och fonderade medel på statsanslaget somsamt ut-numera
betalas kvartalsvis i förskott, tillsammans 0,7 mkr. Rörelsekost-var

Åretsnaderna uppgick till 24,6 mkr och avskrivningarna till 0,5 mkr.
resultat blev förlust 165 000på kr.en

Det kapitalet 9,5 mkr vid utgången budgetåret 199394.egna var av
För 199293 blev resultatet 000vinst på 725 kr. orsak tillEn atten

det positiva resultatet detta budgetår bytts till förlust på följande år är
främst successivtantalet har minskat från 52 000att prenumeranter ca
år 1988, då verksamheten rekonstruerades och stiftelsen fick ökatett
anslag, till viktigaste40 000 år 1994. Den orsaken dock deattca var
finansiella intäkterna minskade från 1,9 mkr till 0,7 mkr.

sin anslagsframställning för budgetåretI 199495 föreslog stiftelsen
det tillsärskilda organisationsanslaget Invandrartidningen skulleatt

höjas med 1,3 mkr till 16,9 budgetpropositionenmkr. prop.I
199394: 100 bil. 12 konstaterade regeringen stiftelsenemellertid att
under tidigare år kunnat disponera sådantstatsbidrag detsättett att

kapitalet kraftigt ökat och uppgick balansräk-till 65 procentegna av
ningens skulder och kapital. Vidare konstaterades deteget att stats-
finansiella läget gjorde det nödvändigt dels skära ned på stats-att
budgetens utgifter, dels öka inkomsterna. bakgrunddenna ansågMot
regeringen anslaget till Invandrartidningen budgetåret 199495 inteatt
kan öka. Tvärtom måste stiftelsen, liksom generellt förgäller statens
myndigheter, minska sina kostnader sinaocheller öka inkomster.
Regeringen bedömde det rimligt till stiftelsenanslaget kundeattsom
sänkas med 1,5 till 15,4 mkr. Riksdagen beslöt i enlighet medprocent
regeringens förslag.
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I regleringsbrevet för 199495 anslaget Ku: D6 Stats-attanges
bidrag till stiftelsen Invandrartidningen l5,4 mkr disponeras av
Kulturdepartementet, kvartalsvis förskotti skall betala anslagetutsom
till stiftelsen. Några villkor för medlens användning inte i regle-anges
ringsbrevet.

I Invandrartidningens anslagsframställning för budgetperioden 1995-
1996 18 månader begär stiftelsen 23 mkr i statsanslag. Detta motsva-

årligt anslag på nivå innevarande budgetår. Iettrar samma som an-
slagsframställningen underskottet förväntas bli likatemporärtattanges

under 199394, dvs. 0,2 mkr och endast kan täckas medstort som ca
fonderade medel, detta inte möjligt fortsättaär med i längden.attmen
Stiftelsen kommer därför under hösten tillsätta strategigruppatt en
med uppgift analysera verksamheten och föreslå hur den skallatt
kunna utvecklas.

Framförda synpunkter på verksamhetsformen

Stiftelseformen formutmärkt för den verksamhetanses vara en som
Invandrartidningen bedriver. Den fördelen med stift-största att vara
else enligt tidningensär, VD, det redaktionell frihet.att storger en
Styrelsen professionelltär och stiftelsen har haft fri-sammansatt stor
het vad gäller innehållet i tidningen. Tidningen försökthar undvika
kontroversiella artiklar och någon omfattande kritik tidningenmotmer
finns inte, sig från statsmakternas eller invandrargruppernas sida.vare
Som konsekvens ändrad policy, har tidningen börjat änatten av mer
tidigare informera Sverige och svenskarna. Nyheter från hem-om
landet finns kvar flerai editionerna, sådan information fårav men
invandrarna påäven tidningarsätt, eller TV-över-annat t.ex. genom
föringar via satellit från hemlandet.

En nackdel med stiftelseformen det försvårar möjligheternaär att att
bedriva affärsverksamhet. Stiftelsens ändamálsbestämmelser låser
verksamhetsinriktningen och tekniken. Inom stiftelsen har disku-man

möjligheterna bedriva information via radio och TV. Dettaterat äratt
dock inte tillåtet med nuvarande stadga. I sammanhanget kan påpekas

det med den stiftelselagen blir svårare ändra stiftelsesatt attnya en
ändamålsbestämmelse. Den strategigrupp styrelsen har tillsatt försom

utveckla verksamheten kommer studera denna fråga.ävenatt att
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RiksutställningarStiftelsen2.6

Bakgrund

MUS 65utställningskommittémusei- och1965 årsfördirektivenI
riks-påutställningarmedförsöksverksamhetbedrivaingick att en

RiksförbundetorganisationernadeförutsattesHärvidplanet. treatt
FöreningenochKonstfrämjandeFolkrörelsernasbildande konst,för

in-Försöksverksamhetenverksamheten.iinordnadesi skolanKonst
medavtalkommitténingick1967juni ett221965. Denleddes hösten

skolan inne-iFöreningen Konstochbildande konstförRiksförbundet
gickföreningarnabådaoch deförsöksverksamhetenbärande att

Riksutställningar.organisationeni den gemensammasamman
och kom-RiksutställningarmedförsöksverksamhetenResultatet av

betänkandetredovisades iverksamhetfortsatttillförslagmitténs
1974:43.SOUUtställningar

byggdestio åripågick nästanförsöksverksamheten, enUnder som
65, Före-MUSleddesVerksamhetenorganisationsärskild avupp.

dvs.bildande konstförRiksförbundetochskolani enKonstningen
arbetsut-medöverordnat ettförening samtideellsluten organsom

försöksverk-bedrivandetförpersonalanställdochVDskott, aven
ledningenMUS 65 överdockkomSuccessivt att ta avsamheten.

kommittéanslaget.viaskeddefinansieringenhelaochverksamheten
följande:65konstaterade MUSorganisationsformenBeträffande

organisationsfrå-behandlat1960-taletunderutredningarDe som
företagsformvalethar ägnat storkulturområdet, upp-inom avgor

kulturpolitikbetänkande Nysitthar iKulturrådetmärksamhet.
isinredovisatutförligtochdiskussionerfördasammanfattat syn

tillframkommitharMan attföretagsformerna.frågan om
tillräckligtinte medgerförvaltningsmodellenochmyndighets-

handharinstitutioner,sådanaförarbetsformer ensmidiga som
omfattandegällermyndigheternaFör ettproduktionsprocess.

institu-hinder itillavseenden kanflerairegelsystem, varasom
statligadetinomkulturverksamhetenförEnverksamhet.tionemas

erbjuderförvaltningsformfunktionelljämförelsevisområdet
kanMajztKungl.gäller,stiftelsernastiftelsen. För attdäremot

Sådanaverksamheten.fördirektstadgar,besluta avpassassomom
ändamålsbestämningar,ochvillkormedtillsammansstadgar kan

statsmakternaanslagsgivningensamband medimeddelas gesom
verksamheten.grad regleraönskvärdimöjlighet att

organisa-beträffande valetövervägandensinahar iMUS 65 av
verksamhetenvidviktsärskildfästaböra attsigtionsform ansett

Riks-uppgift förviktigEnmöjligt.smidigtsåkan bedrivas som
förkommunikationsmöjlighet ävenerbjudautställningar är att en

avvikerutanför ellerliggerströmningarochuppfattningar som
Riksutställ-företräder.samhällsorganenetableradefrån devad

distribu-ochproduktions-ställaberettningar bör även attvara
belysaformutställningensiförförfogandetilltionsresurser att

fordraruppgifterDessa utrymmeoch problem.företeelseraktuella
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för flexibilitet i för övrigt fastlagd plan. Av betydelseen är
sålunda arbetet och organisationenatt kan inriktas och anpassasefter de fortgâende förändringarna i kraven på utställningsverk-
samheten. Också för personaladministrationenatt och medelsför-
valtningen skall kunna till verksamhetens kravanpassas är enfriare ställning önskvärd. Detta gäller särskilt med tanke på be-
hoven förlagsmedel. Riksutställningar börav ställning,ges en somi detta avseende vad många liknandemotsvarar statliga medorganhuvudsakligen producerande funktioner i dag har. MUS 65 före-
slår därför den framtida Riksutställningsverksamhetenatt bedrivs
inom för institut, benämntett Institutet förramen Riksutställningar
eller Riksutställningar. Institutet föreslås organiserat som enstiftelse.

Riksdagen beslutade i i enlighet med kommitténsstort förslag prop.
197576: 135, KrU197576:35, rskr 197576:355 och den 1 juli 1976
började Stiftelsen Riksutställningar sin verksamhet.

Stadgar

Enligt stadgarna för Stiftelsen Riksutställningar beslutade av rege-
ringen 1976-06-23 har stiftelsen till ändamål främja utställnings-att
och konstbildningsverksamheten förmedla ochatt anordnagenom ut-
ställningar, biträda med rådgivning och service i övrigtannan samt
utveckla och förnya utställningen medium för kunskapsförmed-som
ling, debatt och upplevelse.

Stiftelsen skall i sin verksamhet beakta de mål fastställts försom
den statliga kulturpolitiken samarbeta ochsamt samråda med statliga
och kommunala myndigheter, kulturinstitutioner, organisationer och
enskilda verksammaär i samhälls- och kulturlivet.som

Stiftelsens verksamhet skall stå under tillsyn kulturråd.statensav
Stiftelsen skall enligt §1 andra stycket kommunaltjänstemannalagen

1965:275 likställd med kommun; lagvara dock ären som numera
upphörd.

Stiftelsen förvaltas styrelse består ordförande,av en VDsom av en
och sju övriga ledamöter. Styrelsen regeringen.utses av

Ärende inte skall avgöras styrelsen,som avgörs direktören.av av
Direktören eller, efter beslut denne i varje särskilt fall,av annan
tjänsteman hos stiftelsen föredragandeär i styrelsen.

Genom arbetsordning eller särskilt beslut får överlämnas annan
tjänsteman direktörenän avgöra ärenden elleratt viss ären-grupp av
den, inte är sådan beskaffenhetsom prövningenav bör ankommaatt
på direktören.

Direktören förordnas regeringen för högst fem år. Anställnings-av
villkoren för tjänsten direktör fastställs under medverkansom av
regeringen eller myndighet regeringen bestämmer. Annansom perso-
nal anställs stiftelsen. Anställningsvillkoren förav denna personal
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myndighetfastställs medverkan regeringen ellerunder som rege-av
ringen bestämmer.

upplysningarfåför intresseradeStiftelsen skall underlätta att om
verksamhet.Stiftelsens

juni. Stiftel-den 30juli tilllöper från denStiftelsens räkenskapsår l
bokföring och revi-redovisning,iaktta de bestämmelserskall omsen

för statliga myndigheter.sion gällersom
Ändring regeringen.fastställasstadgarna skall avav

Finansiering

in-verksamhetensårsredovisning för 199394stiftelsensEnligt var
Årets blevresultatstatsanslaget.32,8 mkrtäkter 37,9 mkr varav var

mkr.förlust på 0,8en
juni 1994kapitalet den 30uppgick detEnligt balansräkningen egna

till 1,1 mkr.
stiftel-100 bil. 12 föreslogs199394:budgetpropositionen prop.I

regering-anslag 33,4 mkr. Ianvisasför budgetåret 199495 ettsen
minskat med den engângs-haranslagetmotivering attens anges

innevarande budgetår utgår för verk-föranvisning 000 krpå 129 som
Vidare har medel tillförtsombyggnadsâtgärder.samhetsanknutna an-

led itill Trygghetsstiftelsen. Somavsättningarför avtaladeslaget ett
konsumtionen besparing tagitsharbegränsningen offentligaden enav

med kr.301 000ut
anslaget Riksut-199495 KU: B35förI regeringsbrevet attanges

Kammarkollegiet i sambandställningar mkr disponeras33,4 av som
följandeföreskriva villkor:skallförsta utbetalningenmed

Riksutställningar skall:

ha utställningar iutställningar 40producera 150 samt caca
distribution,

förutställningsinsatsernainrikta minst 30 ut-O procent av
ställningar för barn och ungdom,

produktionmedel tillanvända minst rörliga150 procent av
utställningar,för produceradeÖvertagande andraav

dagar,000anordna utställningar minst 9under0
i Sverige,samtliga kommunerbesöka minst 60O procent av

utställningstâget.besöka 60 medminstO orter

betalasrespektive 752. Av medlen får högst 25, 50 utprocent
respektive denjanuari 1995före den oktober 1994, den1 1

april 1995.l

Löner, högst 824 000 kr15
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4. Under anslaget disponerar stiftelsen medel för bl.a. förhyrning
lokaler. För budgetåret 199495 har 9 460 000 kr beräknatsav

för hyreskostnader.

5. Riksutställningar skall till Kulturdepartementet lämna anslags-
framställning i enlighet föreskrifternamed i förordningen
1993:134 myndigheters årsredovisning och anslagsfram-om
ställning.

Vad resultatredovisning skall återrapportering ske enligtavser
9 § förordningen 1993: 134 myndigheters årsredovisningom
och anslagsframställning med tillhörande verkställighetsföre-
skrifter. Resul tredovisningen skall granskas Stiftelsensav
revisorer. Utlåtande över granskningen skall ske i revisors-ett
intyg.

Från statliga och statsunderstödda utlånade museiföremålmuseer
får disponeras för utställningsverksamheten hinder vadutan av
regeringen eljest förordnat rörande utlåning sådant föremål.av

Om försäkring museiföremål utlånats till Riksutställning-av som
statlig myndighet skall gälla Kungl. Maj:ts cirkulärar av

1954:325 med föreskrifter rörande försäkring till-statenav
hörig egendom Ersättning till statligt för utlånatm.m. museum
museiföremål skadats eller förlorats förvål-som utan museets
lande utgår anslag till stiftelsen regeringen förordnarur om

för visst fall.annat

I stiftelsens anslagsframställning för 1995-1996 18 månader begär
stiftelsen få 51,4 mkr, dvs. i princip likaatt anslag tidigare.stort som
Stiftelsen begär dock anslaget räknas med 0,9att mkr för attupp ett
utvecklingscentrum för modern informationsteknik i utställningar skall
kunna etableras vid Riksutställningar.

Framförda synpunkter på verksamhetsformen

Enligt styrelsens VD har den nuvarande stiftelseformen fungerat bra
och har aldrig övervägt ändra verksamhetsformen.man att

Stiftelsen Riksutställningar har Museiutredningen iutretts av som
sitt slutbetänkande Minne och bildning Museernas uppdrag och orga--
nisation SOU 1994:51 följande:anger

Det angelägetär lokala museiinitiativ också kanatt nå andra delar
Sverige och andra länder. Utredningen föreslårav Riksutställ-att-

ningar central institution får i uppdrag koncentrera sinasom att re-
pâ bistå landets med stödatt detnär gäller förmedlasurser museer att

vandringsutställningar i landet och utomlands. Riksutställningar skall
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utställningsmediet tek-uppgift utvecklai det sammanhanget ha attsom
iinitiativskall biståpedagogiskt. Organisationenniskt och runt om

Utredningenfinansiellateknisk expertis och medlandet med resurser.
fördelaranslag,årligtfond i formföreslår inrättandet ett somavav en
Fondenlandet.delarutställningar i andraproducentermedel till avav

bli resultatetochdisponera 25 mkrgradvis byggas tillbör ut att av en
Syftetnuvarande ärRiksutställningarsomvandling attresurser.av

in-för organisationer,möjligtdetskapa förmedlingslänk görsomen
tänka natio-landetidéer i helaindivider med godastitutioner och att

Förslagetplaneras.utställninginternationellt redannellt och när en
efterfrågestyrdtillRiksutställningarinnebär förändring en merav

organisation.
Riksutställ-Stiftelsenremissbehandlats.betänkande harUtredningens

finansierings-till detstarkt kritiskremissvarningar i sitt nyavar
systemet.

AB2.7 Kungliga Teatern

Bakgrund

till 1800-taletGustav III. Framår 1773Kungl. inrättadesTeatern av
År och1881 överfördes Operankungen.finansierades Operan av

År statliga1888 drogs dettillhovförvaltningenfrånDramaten staten.
regidärefter entreprenad i privatdrevsanslaget in och Operan

år.under några
År med operachefen VD.ABKungl. Teaternbildades1898 som

riktlinjerNuvarande statligasuccessivt byggtsOperan har därefter ut.
kulturpolitiska beslut från år 1974i riksdagensför Operan finns

statsbidrag enligt särskiltbestämmelserkompletterat med om rege-
ringsbeslut âr 1977.

Alla betydandedans.för musikteaterOperan nationalscen ochär en
utföras iskall kunnainternationella och dansverksvenska ochopera-

internationellhållaoriginalversion och utförandet skall kunna stan-
dard.

Bolagsordning

decemberden 14gällande fr.o.m.Enligt bolagsordningen för Operan
därmed förenlig1993 bolagets ändamål drivaär samtatt teater
musikdramatiskfrämjaverksamhet. Verksamheten skall syfta till att

danskonstoch och bereda vinst.att
000och högst 150krAktiekapitalet minst 50 000skall utgöras av

kr.
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Styrelsen skall bestå lägst fyra och högst åtta ledamöter. Styrel-av
ordförande och övriga ledamöter regeringen för tidsens utses av en

högst år. Styrelsen VD. Denne får intetre styrelsensutserav utan
medgivande ha befattning eller uppdrag för vilket arvodeen annan
utgår.

Bolagsstämman skall årligen auktoriserad revisor. Dessutomutse en
har RRV rätt revisor.att utse en

Bolagets räkenskaper skall juli-juni. Ordinarie bolagsstämmavara
skall hållas gång året under december månad. Senast månaden om en
före ordinarie bolagsstämma skall räkenskaper med tillhörande hand-
lingar, den styrelsen och VD angivna förvaltningsberättelsen,av
resultaträkning och balansräkning för det räkenskapsåret densenaste

juli-den1 30 juni överlämnas till revisorerna.
Riksdagsledamot har efter anmälanrätt till styrelsenatt, tvåsenast

veckor i förväg, vid bolagsstämmannärvara och därvid ställa frågor.
Uppkommer vinst i verksamheten skall denna användas för det syfte

i bolagsordningens ändamålsparagraf. Vid bolagets upplös-som anges
ning skall bolagets tillgångar tillfalla staten.

Finansiering

Enligt resultaträkningen för 199394 Operans rörelseintäkter 299,9var
mkr, biljettintäktema uppgick till 31,5 mkr, statligt driftbidragvarav
till 251,4 mkr, statligt engångsbidrag till 13,2 mkr och övriga rörelse-
intäkter till 17,0 mkr. Ränteintäkterna uppgick till 13,1 mkr. Resulta-

blev detta år vinst på 5,5 mkr.tet en
Enligt balansräkningen den 30 juni 1994 det bundna kapita-var egna

let 15,6 mkr, huvuddelen utgjordes reservfond. Aktie-varav av en
kapitalet bara 50är 000 kr. Det fria kapitalet uppgick tillegna
28,8 mkr.

Under styrelsens förvaltning står åtta stipendiefonder, vars samman-
lagda kapital uppgår till 6 mkr.ca

budgetpropositionenI prop. 199495: 100 bil. föreslog12 regering-
bidraget till Operan skulle erhålla 253,7 mkr,att vilket innebären en

ökning med 2,3 mkr jämfört med föregående år.
l regleringsbrevet för 199495 anslaget Ku:B1O Bidrag tillattanges

Svenska riksteatem, Operan och Dramatiska teatern 606,8 mkr
disponeras Kammarkollegiet, skall betala medlen tillav utsom re-
spektive institution före den juli,1 därav 253,6 mkr till Operan. I
regleringsbrevet vissa villkor för hur Operan skall användaanges
medlen. Det Operanäven till Kulturdepartementet skallattanges
lämna anslagsframställning i enlighet med föreskrifterna ien
1993:134 myndigheters årsredovisning och anslagsframställningom

vad resultatredovisningen härvidsamt skall innehålla.
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sin anslagsframställningI för 1995-1996 månader begär Operan18
fâ anslagsframställningensammanlagt 423,5 mkr i statsanslag. latt

räknar Operan med grunduppräkning basanslaget på automa-en avav
tiska kostnadsökningar och s.k. stängningsbidrag på 18,8 mkr páett
grund ombyggnad Operan.av en av

Framförda påsynpunkter verksamhetsformen

Frågan verksamhetsform för behandladesOperan Teaterkost-om av
nadsutredningen, uppdrog direktör Holming,Klas Teatrarnassom
Riksförbund, verksamhetsform förstudera Operan och Dramaten.att
Resultatet studien publicerades i bilaga bil. 15 till betänkandetav en
Iêatems kostnadsutveckling 1975-1990, med särskilda studier av
Operan, och Riksteatern 1991:71.Dramaten SOU

I denna studie analyseras möjligheterna driva verksamheten iatt
myndighets-, bolags-, stiftelse- och föreningsform. I studien säger
utredaren bl.a. inte aktiebolagslagen har skapats förävenatt attom
tillgodose konstnärliga ändamål, har det i praktiken visat sig lagensatt
klara regler ansvarsfördelning, redovisning förenligbästäretc.om
med kraven också för konstnärlig produktion i institutionssamman-
hang. Sammanfattningsvis utredaren att det dagsär övergeattanser
det tidigare främst ideologiskt betingade motståndet den förmentmot
exklusivt vinstdrivande aktiebolagsformen och fortsatta skygg-utan
lappar välja denna för olika former produktion vinstgivande ellerav -
icke associationsform.anpassade-

Enligt aktiebolagsformenföreträdare för Operan underlättaanges
verksamheten. Administrationen verksamheten kan ske snabbt ochav
smidigt, vilket betydelsefullt eftersom arbetarär i starktman en
konkurrensutsatt samhällssektor.

2.8 Samhall AB

Bakgrund

I december 1977 beslutade riksdagen huvudmannaskap och organi-om
sation för skyddat arbete och yrkesinriktad rehabilitering Be-m.m.
slutet innebar landstingenoch tillsammans skulle bildaatt staten
regionala stiftelser för skyddat arbete För vissai varje län. över-
gripande frågor skulle central stiftelse bildas. Riksdagen beslutadeen
sedan lag 1979:47 förregionala stiftelser skyddat arbete.om en om
Vidare beslutade regeringen bildandet Stiftelsenden centralaom av
Samhällsföretag Samhall och stadgar för stiftelsen. Samhall började
sin verksamhet den januari 1980.l
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juli stiftelsenDen 1992 omvandlades Samhall till helägt statligtl ett
aktiebolag. propositionen ombildningen SamhallI till aktiebolagom av
prop. 199192:91 konstaterade regeringen Samhall vid flera till-att
fällen begärt företagsgruppen inte längre skulle organiseras i stift-att
elseform. Vidare konstaterade regeringen förslag bolagiseringatt om

stiftelsen också lämnats Samhall-utredningen SOU 1991:67av av
och utredningens förslag alla remissinstanser.stötts nästanatt av

Regeringens väsentligaste skäl för omvandla Samhall till bolagatt ett
företagsgruppen därigenom bedömdes få bättre affärsmässigaattvar

förutsättningar för sin verksamhet och denna skulle kunna bliatt
effektivare. Stiftelseformen hade enligt Samhall inneburit nackdelar ur
konlmrrenssynpunkt. propositionen hänvisades också tillI Riks-att
dagens revisorer förordat aktiebolagsformen,och RRV eftersom den
innebär och befogenhetsfördelning känd och be-ären ansvars- som
prövad samarbetspartners och konkurrenter, nationellt och inter-av
nationellt.

Bolagsordning

Enligt bolagsordningen för Samhall AB fastställs regeringensom av
har bolaget uppgift anordna, leda och samordna verksamhetattsom

bedrivs inom koncernen för meningsfullt och utvecklandeattsom ge
arbete arbetshandikappade där behoven finns. Syftet fullgörs genom

bolaget, dotterbolag eller samarbetspartners bedriver affärsverk-att
samhet till arbetshandikappades förutsättningar. I övrigtsom anpassas
bedrivs denna verksamhet enligt affärsmässiga principer och på mark-
nadens villkor, varvid skall iakttas övrigt näringsliv inte förutsättsatt
osund konkurrens.

Eftersom verksamheten primärt inte drivs i vinstsyfte, medför aktier-
inte till utdelning. Uppkommer vinst, skall vinstmedlenrätt balan-na

i räkning för främjande bolagets fortsatta verksamhet.seras ny av
Vid bolagets likvidation skall bolagets behållna tillgångar tillfalla

aktieägaren staten. Aktiekapitalet skall lägst 400 mkr och högstvara
000 mkr.l
Bolaget skall direkt eller dotterbolag bedriva produktion ochgenom

försäljning tjänster inomoch flertal industri-, handels- ochettav varor
servicebranscher, bl.a. mekanisk Verkstadsindustri, trämanufakture-
ring, grafisk produktion, förpackning, trädgårdsodling, restaurang-
och kaférörelse, städ- och kontorsservice datatjänster. Dennasamt
affärsverksamhet bedrivs med stöd årlig ersättning från staten,av en

täcka de merkostnader bolaget till följd sin verk-attsom avser som av
samhetsidé har jämfört med andra företag med liknande produktions-
inriktningar.

Bolaget bedriver vidare självt eller dotterbolag viss arbets-genom
livsinriktad service- och konsultverksamhet finansiellt stöd viautan



SOU 1994: 147 Bilaga 3 161

statsbudgeten, företrädesvis avseende rehabilitering, arbetsträning och
arbetsanpassning.

Styrelsen skall bestå lägst sju och högst ledamöternioav samt ar-
betstagarledamöter. Styrelseledamöterna direkt regeringen,utses av

också ordförande i särskild ordning. Mandatperioden löperutsersom
från slutet ordinarie bolagsstämma till slutet ordinarienästaav en av
bolagsstämma.

Kalenderåret skall bolagets räkenskapsår. För granskningvara av
bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna styrelsens ochsamt av
verkställande direktörens förvaltning årligen på ordinarie bo-utses
lagsstämma revisorer för tiden intill slutet ordinarietre nästa bo-av
lagsstämma. En dem skall auktoriserad revisor eller auktorise-av vara

revisionsbolag.rat
Riksdagsledamot har efterrätt anmälan till styrelsen tvåatt, senast

veckor i förväg, vidnärvara bolagsstämma och i anslutning till dessa
frågor.

Bestämmelserna syftet med föremåletoch för bolagets verksam-om
het har tagits in i bolagsordningen med regeringens medgivande.
Dessa bestämmelser får inte ändras regeringen lämnat tillståndutan att
därtill.

I regeringens riksdagen godkända proposition 199192:91 ss. 21av
och 26 har regeringen inte bör lämna tillståndangetts tillatt ändring

Samhallkoncemens verksamhetsidé och uppgift frågan förstav utan att
underställts riksdagen.

Finansiering

Enligt Samhall AB:s årsredovisning för 1993 koncernens rörelse-var
intäkter totalt 8 132 mkr, 3 286 mkr avsåg fakturerade intäktervarav
och 4 800 mkr den statliga merkostnadsersätttningen. Resultat före
skatt 159 mkr. Efter avdrag för betald skatt och latent skatt blevvar
årets resultat vinst på 121 mkr.en

Enligt balansräkningen hade koncernen den 31 december 1993 ett
kapital på l 679 mkr,eget aktiekapitalet 500 mkr, bundnavarav var

0731 mkr och fritt kapital 106 Av balansräkningenmkr.reserver eget
framgår aktieägartillskottatt hadeett 113 mkr gjorts, för att
kompensera Samhall AB för dels skatteinbetalningar till följd änd-av
rad företagsbeskattning, dels skattekostnader för företagsgruppens
omvandling till aktiebolag.

Budgetpropositionen prop. 199394: 100 bil. 11 innehåller rela-en
tivt ingående redogörelse för Samhalls resultat, Verksamhetsinriktning
sysselsåttningsutveckling och behovet statlig ersättning. Detav anges

för Samhall gäller besparingskrav,att innebär behovetett attsom av
ersättning från successivt minskar under femårsperiod,staten så atten
bidraget budgetåret 199697 högst lönekostnader för demotsvarar

6 14-1584
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för fastighets-kostnadervissaarbetstagarnaarbetshandikappade samt
medelsberäkningenhar vidbesparingskravetfonden. Till följd enav

löneomräkning. Förefter pris- ochgjorts150 mkrneddragning på
skallmkr. Neddragningendärmed 900beräknas 4budgetåret 199596

företagsgruppensbakgrundbudgetpropositionenenligt även mot avses
förbättrade likviditet.

förslagsanslag s.k.redovisasbudgetpropositionenI även ettett -
för vissa skatterSamhall ABför bidrag tillOOO-kronorsanslag1 m.m.

tillB6 Bidraganslaget N:199495regleringsbrevet förI attanges
disponeras Kam-reservationsanslagmkr;AB 900Samhall 4 av

den förstatolftedelbolaget medutbetalningar tillmarkollegiet för en
verksamhetför Samhallsmålregleringsbreveti varje månad. I anges

regerings-innehålleråterrapportering. Därutöveroch ställs krav på
användning.förbrevet vissa villkor

begär1995-1996 18 månaderföranslagsframställningSamhallsI
för täckandemerkostnadsersättningierhålla 150 mkrbolaget 7att av

minstsysselsättningsvolymvidfastighetskostnaderdrift- och omen
anställda. Samhall harhandikappadearbetstimmar förmiljoner51,3

arbetshandikappade29 8001996 haambitionen vid slutetatt an-av
återställt de tidigaretill del haoch därmedställda inom koncernen en

anslagsframställningen föreslåsanställda. I ävennivån 30 000 attom
bibehålls.skatterSamhall för vissaBidrag till ABanslaget

på verksamhetsformensynpunkterFramförda

verk-förverkligaunderlättatSamhall har bolagiseringenEnligt att
till arbets-utvecklande arbetemeningsfullt ochsamhetsidén att ge

harkoncernenarbetsplatser landet. Inommångahandikappade på över
organisatoriska förändringar ochmöjligheterbättre göra attattman nu

jämfört med verk-administrationkostnadseffektiv näruppnå en mer
möjligheterbättrestiftelseform. harbedrevs i Man ävensamheten att

marknadsföring. Enproduktion ochsynergieffekter itillvara ytter-ta
verksam-harbolagiseringen koncernenfördel medligare är att ennu

internationellt, ochsåväl nationellthetsfonn välkänd,är somsomsom
regelverk.väl definierathar ett
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2.9 Utrikespolitiska samfundet

Bakgrund

Utrikespolitiska samfundet ideellär förening grundades 1937en som
och från början hette Kommittén för utrikespolitisk upplysning. Denna
kommitté erhöll i 1938 från Rockerfellerstiftelsen bidrag påmars ett
90 000 kr användas under år.att Ett villkor för bidragettre attvar
även svenska medel sköts till. Detta skedde främst Nordiskaattgenom
Föreningen Mellanfolkligt Samarbete för Fred upplät sina lokaler till
den föreningen. Fr.o.m. budgetåret 193940 har samfundetnya fått
statligt stöd för sin verksamhet.

Kommittén, år 1940 Föreningen Utrikespolitiskaantogsom namnet
Institutet, hade från början akademisk prägel. Bland medlemmarnaen
fanns antal kända professorer inomett bl.a. juridik, statsvetenskap och
ekonomi med intresse för folkbildning och upplysningsverksamhet.
Under 1940-talet skedde dock förändring styrelsens sammansätt-en av
ning och företrädareäven för näringslivets organisationer, fack-
föreningar m.fl. invaldes i föreningen. Några dessa vissaävenav ger

bidragsmärre till föreningen.
De enskilda bidragen ökade successivt från 30 000 kr år 1938 bi-

draget från Rockerfellerstiftelsen till 120 000 kr år 1987. I fast
penningvärde har således de enskilda bidragen minskat år från år. Den
statliga finansieringen har dock samtidigt ökat kraftigt från 0 kr år
1938 till 6,4 mkr år 1987.

År 1978 Föreningen Utrikespolitiskaersattes Institutet av en ny
ideell förening, benämnd Utrikespolitiska Samfundet. Den före-nya
ningens huvuduppgift är driva Utrikespolitiskaatt Institutet. Vanligen
skiljer dock inte mellan samfundet och institutet,man utan namnet
Utrikespolitiska Institutet UI används i många sammanhang syno-

med Utrikespolitiskanymt Samfundet. Statens bidrag till Samfundet
kallas i statsbudgeten för anslag till Utrikespolitiska Institutet, trots att
detta inte någonär juridiskegen person.

I krönika över UI:s verksamheten 1938-1988 en starkattanges
drivkraft bakom stadgerevisionen 1978 Samfundets tidigareattvar
Föreningen UI medlemmar i tid facklig turbulensen av som upp--
fattades hot styrelsensett roll integritetsom mot och kände ett-behov ha forumatt för diskussionerav ett ocheget långsiktiga ställ-
ningstaganden. Det således förändringarna deni arbetsrättsligavar
lagstiftningen gjorde den ideella föreningen valdeatt dennasom origi-
nella och namnmässigt förvirrande organisationsstruktur.
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Stadgar

har före-1986-06-04,ändradeSamfundet,förEnligt stadgarna senast
iochUtrikespolitiska Institutet UIdrivaningen till ändamål attatt

vidga kunskapernainternationella frågor,förövrigt främja intresset
främmandeinternationell politik,rörandeforskningstödjadärom samt

Samfundet harorganisationer.internationellaförhållanden ochländers
inrikt-mål ochallmännaverksamhetensbestämmainom dennaatt ram

ning.
internationella förhållan-informationspridaUI verkar att omgenom

internationell politik.rörandeforskningvetenskapligoch bedrivaden
ämnesområde.sittbibliotek inomhållerInstitutet ett

ochskall minst 40dessaledamöter. AvdessSamfundet utgöres av
vid plenar-SamfundetTill ledamot65 år.60 underhögst utservara
inom dessverkatförtjänstfulltpå sättdenmöten ettsomperson

arbetsområde.
skall bl.a.PlenarmötetSamfundets högstaPlenarmötet är organ.

angelägenheterallmännaSamfundetsoch revisorer.välja styrelse
ordförandenviceSamfundets ordförande, tvåstyrelse.handhas enav
denna ingåri styrelsen. Isjälvskrivna medlemmaroch sekreteraren är

Samfundets ledamöter.blandvaldaövrigt 8-12 medlemmari
sinfastställdaSamfundets styrelsedenleds inomUI ramen avav

UI:sSamfundets arbetsutskott ochstyrelsestyrelse. UI:s utgörs av
anställerUI:s styrelselokala arbetstagarrepresentanter.direktör och

förarbetsordninginstitutet ochpersonal vidövrigdirektör och antar
dess verksamhet.

Revisorerna skallverksamhetsår.kalenderårSamfundet har som
verksamhetSamfundetsrevisionslutfört sinapril haden 1senast av

inbegripet UI:s.däriunder föregående år,
be-kan ändrasordinarie plenarmötevidSamfundets statuter genom

närvarandevidtredjedelar deminst två mötetslut biträds avsom av
förkrävs integodkännande regeringenNågotledamöterna. attav

ändra stadgarna.
varandrafattas vid tvåbeslut däromupplösasSamfundet kan om

vidochordinarieminstdärav möte,följande plenarmöten, ett om
Samfundetsmajoritetupplösningsbeslutet biträdsvarje möte avav en

längefår fattas såupplösningBeslutröstberättigade ledamöter. om
fortsätter sinoch institutetför UIhuvudmansamfundet kvarstår som

verksamhet.

Finansiering

finan-exklusiveintäkter1993 uppgick UI:sVerksamhetsåret externt
statsanslag10,0 mkr utgjordesmkr,projekt till 16,9sierade avvarav

år 1993skrifter Förfrån försäljningmkr intäkteroch 5,8 m.m.av
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pågående projekt hadeexterna 3,4 mkr 1,3 mkrreserverats varav av-
såg säkerhetspolitiskt forskningsprogramett finansieras ettsom genom
särskilt statsanslag till UI 2,5 mkr.

Några intäkter formi medlemsavgifter eller intäkter från enskildaav
bidragsgivare fanns inte enligt 1993 års bokslut för UI.

Vid utgången år 1993 hade UI kapital på drygt 4 mkr.av ett eget
I budgetpropositionen prop. 199394: 100, bil. föreslås4 UIatt an-

visas anslag på 10,3 mkr,ett dvs. höjning anslaget med 0,3 mkr.av
Regeringen höjningen skall utnyttjasatt huvudsakligenavser för att
medge anslutning till Internationella datanätverk inom högskole-
området ökad service vid UI:ssamt bibliotek.

I regleringsbrevet för 199495 anslaget Ud: F5 Utrikes-attanges
politiska Institutet 10,3 mkr disponeras Utrikesdepartementet,av

får betala medlen med högst tolftedelsom ut månad i förskott.en per
Några villkor för medlens användning inte i regleringsbrevet.anges
Beträffande återrapportering det dock bokslut och årsredo-attanges
visning skall sändas in samtidigt med ansökan bidrag.om

I UI:s anslagsframställning för 199596 begär UI fåatt ett statsan-
slag på 17,5 mkr för planerad verksamhet skallatt kunna genomföras
under den budgetperioden 1995-96 18 månader, dvs.nya reelltett

något högresett anslag underän innevarande budgetår.

Framförda synpunkter på verksamhetsformen

Enligt UI:s VD har funnit den nuvarande ordningenatt denman är
lämpligaste för samfundets verksamhet.

För UI såväl inom landetatt skall åtnjuta förtroendeutom försom
sin fristående ställning, vilket mycketär betydelse förstor verk-av
samheten, detär särskilt lämpligt med det nuvarande arrangemanget,
eftersom det finns goda möjligheter för anslagsgivaren sig detvare-
är enskilda företagstaten, eller organisationer utvärdera verk-att-
samheten, små möjligheter för dem, såväl enskiltmen isom grupp,

direktutövaatt styrning driften inom På dettaUI. vis bevarasav
UI:s fria ställning samtidigt det har ständigt krav på sig be-ettsom att
driva Samhällsrelevant forskning och informationsverksamhet.

2.10 Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning

Bakgrund

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning CAN bildades
år 1901 samarbetsorgan förett olika nykterhetsförbund.som Inrikt-
ningen verksamheten sprida kunskaperav ochatt sammanställavar
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pläderandebedrivaintedrogområdet,ochalkohol- attfakta inom men
ochfinansieringstatlig1910-taletfick påCANnykterhetsinformation.

styrelserepre-bl.a.tillrelationerfannstidigt nära staten,redan genom
sentation.

År blev1977ökat.successivtharCANinflytandet överstatligaDet
personalensåSkolöverstyrelsen sättdåvarande atttillknutetCAN

verksam-försvaradestyrelseCAN:smedanstyrelsenanställd avvar
År informationsinsatsernastatligaomorganiserades de1985heten.

ställetblev ipersonalCAN:snarkotikaområdet.ochalkohol-inom
ställdes under över-verksamhetoch CAN:sSocialstyrelsenanställd av

Socialstyrelsen.inseende av
medställningfriståendeCAN egetfickjuli 19901 ar-Fr.o.m. en

betsgivaransvar.
före-1990912175folhälsofrågor prop.vissapropositionenI om

Folkhälsoinstitutet.med detsammanförasskulleCANslogs nyaatt
199091:23SoUbetänkandesitt attdock iuttaladeSocialutskottet

samordna-drogområdetinominformationsarbetetpositivtdet attvar
ochbibehållasmåstefolkrörelseanknytning attCAN:sdes, ga-attmen

verksamhet.i CAN:skontinuitettryggadförrantier måste enges
suveräntkvarfinnasskulleCAN ettRiksdagsbeslutet att somom

ochCANmellanträffadesöverenskommelseledde till att enorgan
skulleinstitutetbl.a.innebarDetsamarbete.Folkhälsoinstitutet attom

drogutveck-följadelsgälldeDetpå CAN.uppdragvissa attlägga ut
dokumentations-ochbiblioteketutveckladriva ochdelslingen, att

1996 harjuni1993-den 30juliden 1treårsperiodencentralen. För
i detinnehållliknandeträffats medsamarbeteavtal ett somnyttett om

erfarenheternaparagrafavtalet ingåravtalet. det attförsta I omennya
treårsperioden.efterskallsamarbetet översesav

flyttades några1991tillkomstFolkhälsoinstitutetssamband medI av
nämndadegällde delsinstitutet. DettilluppgifterCAN:s över ovan

Folkhälsoinsti-Översikter.vetenskapligautarbetauppgifterna, dels att
sköta dessaersättningCANmedavtalathar att mot upp-tutet om

samlokaliserade.CANFolkhälsoinstitutet och ärgifter. numera
serviceinrik-folkrörelsedominerat,sig i dagbeskriverCAN ettsom

tillanknytningmeddrogfrågor nära staten.iinformationsorgantat
nykterhets-frånorganisationeråterfinnsmedlemmarCAN:sBland

rörelsen,kooperativarörelsen,fackligadenfrikyrkorörelsen,rörelsen,
organisationer ärandraidrottsrörelsenbildningsrörelsen, samt som

Riks-narkotikaorganisationer,såsomopinionsbildningenväsentliga för
och Lions.Röda KorsetSkola,ochförbundet Hem-

medkunskapsbankCANforskningeni ärförankringgodMed enen
delsdroginformation,sakligspridatillhandahålla ochuppgift delsatt

form förlätthanterligbegriplig ochkunskap tilltillgängligstöpa enom
biblio-konferenser,kurser,kanaler såsomolikaspecialister. Viaicke

mål-olikatillkunskaperförsfrågeserviceochförsäljning uttek,

grupper.
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Stadgar

CAN har enligt sina stadgar senast ändrade 1992-12-01 till uppgift
bedriva och främjaatt saklig upplysning verkningar på individ ochom

samhälle alkohol- och narkotikabruk liksomav vägar och medelom
förekomma och bekämpaatt alkohol och icke-medicinsktmotverka

bruk narkotika. CAN är sammanslutningav mellan svenska organi-en
sationer förklarat sin anslutning till de i stadgarnasom angivna syftet.
För beviljas inträde krävsatt organisationen har demokratiskatt en
struktur, riksomfattandeär och bedriver regional eller lokal verksam-
het. Medlemskap beviljas styrelsen.av

CAN ombudsförsamling är organisationens:s högsta beslutande
Till denna varjeäger anslutenorgan. organisation ombud förutse ett

varje påbörjat 20 000-tal medlemmar, dock högst ombud. Vidsex om-
budsförsamlingens årsmöte skall bl.a. inkomst- och utgiftsstat fast-
ställas styrelseledamöter ochsamt revisorer väljas.

Ledningen CAN:s verksamhet handhas förbundetsav styrelse,av
består minst 14 ledamöter. Regeringensom ordförandeav ochutser

ersättare för denne. Statliga myndigheter Folkhälsoinstitutet, Social-
styrelsen och forskningsråd Övrigatillsammans fem ledamöter.utser
ledamöter ombudsförsamlingen,utses vilka allsidigtav börsättett

de olika medlemsorganisationernasrepresentera arbets- och intresse-
områden. Utöver nämnda ledamöter kan CAN personal utse:s ytter-
ligare ledamot.en

CAN direktör har under styrelsen leda förbundets:s att verksamhet
och chef för förbundets kansli. Om för särskiltvara tillfälle inte annat
beslutas skall direktören vidnärvara styrelsens sammanträden och där-
vid yttrande-, förslags- och reservationsrätt.

Till CAN anslutna organisationer skall betala årlig medlemsavgiften
bestäms årsmötet. För organisationersom har juridiskaav som perso-

medlemmar bestämmer dock styrelsenner årsavgiften.som
Förutom medlemsavgifter bestrids CAN:s kostnadergenom all-av

männa medel och intäkter förbundets verksamhet. Verksam-genom
hets- och räkenskapsåret omfattar tiden den juli-den1 30 juni. Styrel-

har dock föreslagit verksamhetsåretsen fr.o.m.att januariden 1 1997
skall kalenderår.vara

Enligt regeringens uppdrag länsstyrelsen i Stockholmsutser län en
revisor för granskning CAN ekonomiska förvaltning. Ombudsför-av :s
samlingen vid årsmötet tvâutser revisorer skall aukto-varav en vara
riserad revisor.

Ändringar i eller tillägg till stadgarna beslutas vid ombudsförsam-
lingens ordinarie möte, minst två tredjedelar församlingensom när-av
varande ledamöter därom. Något godkännande regeringenenas be-av
hövs inte.
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Finansiering

14,0tilluppgick199293verksamhetsåretförintäktertotalaCAN:s
mkr3,0ochtill CANstatsanslagutgjordemkr en8,0mkr, ettvarav

biblioteksservice och utvär-för ettFolkhälsoinstitutetfrånersättning
in-övrigamkr. Avtill 1,4uppgickRänteintäkternaderingsuppdrag.

narko-ochAlkohol-tidskriftenfrånprenumerationsintäktertäkter var
mkr.0,4beloppsmåssigt störsttika

personal-12,4 mkr,tilluppgickårkostnaden dettatotala varavDen
Årets1,0 mkr.tidskriftenförkostnadenochmkr5,1kostnaden var

allmännatill CAN:smkr. Denna1,6blev199293 avsattesöverskott
mkr.till 2,7uppgick1993-06-30garantifond som

nomi-dvs.mkr,fått 8,0CAN ett199495 haroch199394För år
nämndadeinteingårbeloppdettastatsanslag. Ioförändrat ovannellt

Folkhälsoinstitutet.frånfårCANmkr3uppdragsmedlen som
tillBidragE3anslaget199495förregleringsbrevet attl anges

dispo-mkr8narkotikaupplysningochalkohol-förCentralförbundet
tillharCANtillutbetalningförFolkhälsoinstitutet somneras av

inominformationochupplysningfrämjaochbedrivauppgift att
folk-förserviceorgannarkotikaområdet ettoch attalkohol- samt vara

betalasMedlendroginformation.i derasorganisationerochrörelser
kvartal.bidragetfjärdedelmedrekvisitionefter peravut en

för-månader begär181995-96föranslagsframställningCAN:sI
8,519,8 mkr,reservationsanslag påtilldelasCAN varavbundet ettatt

innebärförslagCAN:slönemedel.föroch 11,3verksamhetenförmkr
65anslagshöjning på procent.budgetårinnevarandemedjämfört en

bedömerCANaktiviteterna,ochambitionernaOmfattningen somav
uppfyllamedverka ieffektivt sätt attpåför sam-rimliga ettattsom

drogförebyggandebehovetmålsättningdrogpolitiska samthällets av
moti-europaintegrationenframtidadenspårenföljer iåtgärder avsom

höjningen.föreslagnadenmeningenligt CAN:sverar,

verksamhetsformenpåsynpunkterFramförda

fungeratföreningideellverksamhetsformenVD harCAN:sEnligt
sakligi rollenviktigställning äroberoende somDenbra. somger en
tillförfolkrörelseorganisationernatillKopplingenkunskapsförmedlare.

tillKopplingenkontaktyta.bred staten genomsåväl kompetens ensom
kompetens-positivtvaritocksåharstyrelsei CAN:srepresentation ur

mångaharfolkrörelsernasåvältill statenAnknytningensynpunkt. som
nationellsåvälolikamellansamarbetetunderlättatgånger organ,

skatte-föreningideell ärärGenomnivå.regional manatt enmansom
tidskrift.för sinbetalahellerintebehöverCANbefriad. moms
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2.11 Musikaliska akademien

Bakgrund

Kungliga Musikaliska Akademien grundadesKMA 1771 Gustavav
III. Akademien har alltjämt Konungen sin beskyddare. Akade-som
mien förfram till 1970-talet huvudman musikhögskolan i Stock-var
holm och ansvarig för all högre musikutbildning i landet. Sedan
Musikhögskolornas förstatligande inlemmandei1971 och högskole-
och universitetssystemet i samband med 1974 års kulturpolitiska pro-
position, inte statligthar KMA längre kvar något utbildningsansvar.
1982 övergick för akademiens bibliotek och Musik-KMA:s ansvar

till musiksamlingar.Statensmuseet
Sedan denna period har genomgripande omprofilering medpågåtten

inriktning aktiva utåtriktade uppgifter i svenskt musikliv.ochmot
Akademien i dag fri och obunden institution bl.a.verkar som genom
initiativ och stödinsatser inom musikomrádets olika konstnärliga och
pedagogiska fält, omfattande stipendieverksamhet, projekt- ochen
konferensverksamhet, musikforskning, konstnärligt utvecklingsarbete
och fonogramutgivning.publikationsverksamhet ochgenom

I kraft friaden trovärdighet dess ställning och sammansätt-av som
ning akademien det sin särskilda möjlighet och uppgift attger ser som
aktivt delta i offentligadet samtalet på kulturområdet. Aktuella exem-
pel detta omfattande framtidsstudien Musikenpå den år 2002 ochär
projektet kring ljudmiljö Ljud och oljud.vâr

Akademien har sina ikanslilokaler dåvarande Utrikesministerhotellet
vid Blasieholms anslutning till lokalerI dessa i KMA:storg. -
tidigare konservatoriebyggnad, Nybrokajen nuvarande hemvist förll,
Musikaliska akademiens bibliotek finns konsertsal från senten-
l800-tal. Den har god akustik mycket nedgången. Denärmen an-
vänds KMA huvudsakligen för konferenser och grammofonins-av
spelningar i övrigtoch upplåts till självkostnadspris till olika musik-
intressen.

Ägare till lokalerna Wasakronan deAB,är staten ettgenom av
bolag kom dåvarande Byggnadsstyrelsen. Omfattandeersättaattsom
planer pä renovering och omdisponering nämnda lokaliteter före-av
ligger för närvarande.

Stadgar

Enligt stadgarna för KMA, ändrade 1990-12-13, har Musika-senast
liska akademien till uppgift främja tonkonsten och musiklivet.att
Akademien skall följa utvecklingen inom det svenska och intematio-
nella musiklivet, initiativ för musikkulturen inomta att samtgagna
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forskningmusikens områden stödja utbildning, och konstnärligt ut-
vecklingsarbete.

Akademien de fyllt 70 år, högst 100 svenskabestår, utöver som av
ledamöter, högst svenska hedersledamöter och högst 70 utländska8
ledamöter. Till ledamot kan väljas sin verksam-ägnaren person som
het musiken, konst eller vetenskap, eller eljest gjort fram-åt som som

musiklivet. innehållerstående insatser för tonkonsten och Stadgarna
till.detaljerade regler hur inval ledamöter skall gå Valetom av nya

förbereds särskild invalskommitté och valproceduren sker i tvåav en
faser.

vice och ytterligareAkademiens styrelse består presesav preses, sex
vidledamöter. Styrelsen väljs bland akademiens svenska ledamöter

akademiens ordinarie sammanträde i december. För valbarhet gäller
Akademiens tjänstemän kanledamöterna skall under 70 år.att vara

inte ingå i styrelsen.
Vid akademiens decembersammankomst väljs två revisoreräven

bland auktoriserad revisor,akademiens ledamöter och ärsomen
ledamot, för granskning akademiens räkenskaper och styrelsensav
förvaltning enskilda medel. Räkenskaperna förvad akademiensavser

föregående lämnas tilldet kalenderåret skall den 15 revi-senast mars
april till styrelsen avlämnar till akade-den 15senastsorerna ensom

föredrasmien ställd revisionsrapport. sedan vid akademiensDenna
ordinarie sammanträde i maj.

För stadgeändring krävs minst 30 ledamöterna närvarandeäratt av
och minst tredjedelar ledamöterna biträder Beslutettvå beslutet.att av

förskall underställas regeringen fastställelse.

Finansiering

I akademiens bokföring och räkenskaper håller klar åtskillnadman en
mellan statliga och enskilda medel. Användningen statligadeav

valda revisorernamedlen granskas inte de akademien utanav av av
RRV.

årsredovisningen för de statliga medlen framgår rörelsensAv att
intäkter år 1993 8,4 mkr, 6,7 mkr särskilt organisa-ettvar varav var

Åretstionsanslag skivförsäljningoch mkr intäkter från1,7 m.m.
resultat blev vinst 0,8 mkr. statliga anslagetpå Det är avsett atten
täcka kostnaderna för arvoden till akademiens styrelse och nämnder

för de fem administrativa statliga tjänster har inrättats vidsamt som
akademien. Inom den statliga delen akademiens verksamhet harav

bara obetydligt kapital mkr vid0,3 utgången årett egetman av
1993.

De enskilda medlen kommer i huvudsak från avkastning från 150ca
donationer under till akademien. bokfördaårens lopp Degettssom
tillgångarna uppgick 1993-12-31 till 120 mkr.totalt Den störstaca
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enskilda fonden Stikkanär Andersons bokfördafond, värde ärvars
50 mkr. förvaltasnära Denna enligt sina stadgar 90-10-18 av en

Övrigasärskild styrelse. fonder förvaltas ekonomiutskottettav som
leds akademiensav preses.

Av årsredovisningen för de enskilda medlen framgår år 1993 in-att
täkterna totalt 20,7 mkr, 19,2 utgjorde avkastningmkr påvar varav
kapital. Bidraget enskilda medel till akademiens administrations-av
kostnader 4,7 mkr och fördelningen donationsfondertill 12,8 mkr.var
Årets resultat före bokslutsdispositioner vinst på 3,0 mkr. Vidvar en
utgången 1993 uppgick det kapitalet för den enskilda delen tillav egna
11,1 mkr.

I budgetpropositionen 199394:prop. 100 bil. föreslogs12 akade-
mien få medel till verksamheten 3,4 mkr, dvs anslagsnivåsamma

föregående år. Anslaget beräknat inklusive mervärdesskatt.som var
Dessutom fick akademien anslag på 0,4 mkr för utgivning äldreett av

verk.tonsättares
1 regleringsbrevet för 199495 anslaget Ku: B16 Bidragattanges

till Musikaliska akademien 3,4 mkr disponeras Kammarkollegi-av
skall betala medlen till akademien med högst 25, 50et, utsom resp.

75 den oktober, den januari1 och denl 1 april. Detprocent attanges
akademiens styrelse skall lämna anslagsframställning i enlighet meden
föreskrifterna i förordning 1993:134 myndigheters årsredovis-om
ning och anslagsframställning. Vad gäller resultatredovisningen skall
återrapporteringen ske enligt 9 § i nämnda förordning och resultat-
redovisningen akademiensgranskas revisorer. Båda anslagen harav
under följd år schablonberäknats. Det mindre anslageten av avser en
fortgående, delvis utgivningvetenskaplig, viktiga äldre svenskaav
musikverk.

I regleringsbrevet vidare anslaget Ku: C4.3 tillStödatt ut-anges
givning mkräldre verk 0,4 disponerastonsättares Kulturrådetav av

betalar akademien eftermedlen till rekvisition i mån behov.utsom av
I regleringsbrevet akademien redogörelse förskall lämnaattanges en
den understödda verksamheten användning underoch bidragens

föregåendenärmast budgetår. Akademien vidare till Kulturrådetskall
lämna underlag för rådets sammanfattande bedömning utvecklingenav
inom kulturområdet. I akademiens föranslagsframställning 1995-1996
18 månader begär akademien B16 fåunder 5,7 mkr ochanslagetatt
under anslaget C4.3 få 0,6 mkr, dvs. relativt högrebegär sättettman
belopp fått sig tilldelatän för 199495.man

Framförda påsynpunkter verksamhetsformen

I fråga synpunkter på verksamhetsformen ansåg akademiensom
ständige sekreterare följande:
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flertalet priser och stipen-utdelar detKMA förvaltar och stora
Betydelsen dessa förfinns i landet.dier musikområdetpå avsom

konstnärligtskilda nivåer ochunderlätta studier påatt gynna
150alla KMA:söverskattas. Såarbete kan inte gott av casom

i musiklivetväldefinierade ändamåldonationsfonder knutna tillär
ochför löpande verksamhetnyttjas KMAoch kan således inte av

fundamentalskattebefrielseNuvarandedriftskostnader. är av
stipendieverksamhet.stöd- ochför angelägnabetydelse KMA:s

fullt kan kommadoneradeifrågavarandeFörutom utatt resurser
donationskapitaldel innebär den bl.a.utsedda till attmottagare

förutsättningarhar unikai institutionsamlas ettattsomen
utdela tillgängliga medelbedöma ochadekvat och kompetent sätt

kvalificerat jury-provspelningar,sin överblick,genom genom
ifrågakommande institutionersamarbete medarbete, näragenom

förfrågningar, ansökningarsamtidigt praktiskt hanteraochetc.
m.m.

förank-djupa historiskaakademiebegreppetsbakgrundMot av
arbetande225-åriga existensring, sin obrutna snart somegen

världsomspännande gemenskapoch sin plats iakademie aven
och organisa-akademien arbetssättakademier KMA somser

sin identitet. Att KMAtionsform oskiljaktig del ävenavsom en
ickeidentifieras akademi kanframgent skall verka och sättassom

vivendi tillmodus våri fråga. och utveckla dettaAtt egenanpassa
pågåendeinom KMA ständigttid och dess sammanhang är pro-en

cess.

språknämnden2. 12 Svenska

Bakgrund

Nämnden för SvenskNorden bildadesPå initiativ Föreningenav
1944.konstituerande sammanträde år Despråkvård vid ett ursprung-

Universi-Vitterhetsakademin,liga stiftarna Föreningen Norden,var
Skolöverstyrelsen, Publicistklubben, Folk-och högskoleämbetet,tets-

Författarförening ochRadio, Sverigesbildningsförbundet, Sveriges
kompletteratsNomenklaturcentralen. Nämnden harTekniska senare

institu-myndigheter,ytterligare medlemmar. Nämnden har 24med nu
organisationer medlemmar.tioner och som

i början blygsamorsaker hade verksamhetenekonomiskaAv om-en
År 1953 fickpersonal.fattning och nämnden hade inte någon egen

Adolfs 70-årsfond och medGustav VInämnden bidrag från kungett
chefSpråkvård blevInstitutet för svenskdessa medel inrättades vars

forsknings-Vid institutet fanns halvnämndens sekreterare. även en
verksamhet ingickdeltid. institutetstjänst och skrivbiträde på I

publikationsutgivning,språkfrågor, sprâkgranskning,rådgivning i
konferenser. Verksamhetenarbete, föredrag, kurser ochvetenskapligt

i andra länder.samarbete med motsvarandebedrevs i näraett organ
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Bildandet den Svenska Språknämnden lett till språknämn-har attav
der bildats för samtliga inhemska Norden. Samtliga språk-språk i
nämnder i Norden statliga.är

Är 1973 utreddes nämndens verksamhet. I departementspromemo-
rian Nämnden för svensk Språkvård framtida ställning och organi--
sation DsU 1973: konstaterades10 nämndens verksamhet fylldeatt

väsentligt behov, personalstyrkan skulle behöva fördubblasett attmen
de uppgifter nämnden hade skulle kunna uppfyllas. Utred-om som

ningen konstaterade nämnden serviceorganäven att ettvar av
rikskaraktär och nämndens verksamhet artskild frånatt stat-var annan
lig verksamhet. En anknytning till universitet tilleller dialekt- ochett
ortsnamnsarkivet därför, enligt utredningen, mindre lämpligt. Vidvar
alternativet förstatligande ansåg utredningen friståendeett att ett
institut direkt under Utbildningsdepartementet föredra. Utred-attvar
ningens huvudförslag dock nämnden fortsättningeniävenattvar
borde ha fristående ställning oförändratmed huvudmannaskap. Etten
förstatligande skulle nämligen, enligt utredningens bedömning, med-
föra väsentliga ekonomiska och organisatoriska förändringar utan att
därmed någon vinst i form rationalisering verksamheten ellerav av
Ökning produktionen skulle förstatligandeuppnås. Ett bedömdesav
också leda till förlångtgående och kostnadskrävande för-statenmera
ändringar det faktiska behovet påkallade. Vadän krävdessom var
i stället fastare förgrund verksamheten i form ökade ekono-en av
miska föroch ökad trygghet personalen.resurser en

Utredningen föreslog statsbidrag borde till kostnaderna föratt ges
statligt vidreglerade tjänster nämnden och sådana tjänster bordeatt
finnas för föreständaren forskningsassistenter.och Kostnaden förtre
Övrig lokaler ochpersonal, borde, enligt utredningen, kunnaexpenser
täckas nämndens inkomster och bidrag från donations-av egna genom
fonder och övriga givare.

Utredningen gjorde översyn nämndensäven stadga och före-aven
slog nämnden och institutet skulle verksamhet under detdriva sinatt

Svenska språknämnden.namnetnya
Riksdagen beslutade i enlighet föreslagit.utredningen An-med vad

talet forskarassistenttjänster 1980-talet vissautökades i slutet ochav
förändringar i medlemssammansättningen gjorts. I övrigt har verk-har
samheten bedrivits enligt de riktlinjer i mitten 1970-drogs uppsom av
talet.

Stadgar

Enligt stadgarna antagna 1974-09-14; ändrade 1992-10-14 harsenast
Svenska språknämnden i uppgift följa det svenska språketsatt ut-
veckling i tal och skrift språkvärdande verksamhet.utövasamt att en
Nämnden skall också verka för nordiskt samarbete pâ sprâkvårdensett
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område i syfte vidmakthålla och stärka den nordiska språkgemen-att
skapen. Nämnden skall fullgöra sina uppgifter utredningar ochgenom
skrifter såväl populär vetenskaplig föredrag ochart,av som genom
tidningsartiklar upplysande och rådgivande verksamhetsamt genom
i övrigt. främja nordiska verksamhetenFör den skall nämndenatt
söka samarbete med organisationer för i övrigaändamålsamma
nordiska länder.

I nämnden ingår 24 namngivna organisationer. Dessa utser represen-
i medlemsförsamlingen. Föreningen Nordentanter utser tre represen-
och Skolverket, Svenska akademien, Vitterhets-, Historie- ochtanter

Antikvitetsakademien och Sveriges Författarförbund två vardera.
Övriga organisationer Regeringen ord-utser representant. utseren
föranden medlemsförsarnlingeni bland ledamöterna i denna. Med-
lemsförsamlingen skall bl.a. anskaffa medel för verksamheten och
besluta tillgängliga medels användning efter varje räken-samt attom
skapsârs slut del berättelsestyrelsens och revisorernas ochta av
besluta ansvarsfrihet.om

Nämndens styrelse består ordföranden i medlemsförsamlingen,av
chefen för fem ledamöter församlingensekretariatet samt utsersom
inom sig. Styrelsen åligger det bl.a. anställa personal gäller inteatt
chefen för nämndens sekretariat arbetsordning ochgörasamt att upp
instruktioner för sekretariatets verksamhet. det språkvârdandeFör

uppgifter i första handarbetet och därmed sammanhängande svarar
sekretariatet.

Tjänsten föreståndare för sekretariatet tillsätts regeringen.som av
fråga vissa gäller bestämmelserI tjänster vid nämnden med-om som

delas regeringen.av
Nämndens räkenskapsår omfattar den juli-den 30 juni.1
Ändringar Änd-medlemsförsamlingen.stadgarna beslutasav av

ringar nämndens ändamål reglerna medlemsför-samtsom avser om
samlingens och styrelsens ledning och mandattid skall fastställas av
regeringen.

Finansiering

Nämndens totala intäkter 199394 uppgick till mkr,år 3,9 stats-varav
anslaget 2,4 mkr. Statsanslaget täcka lönekostnaderär avsett attvar
för statligt reglerade tjänster bidrag till lokal och kontors-samt
kostnader för försäljning skrifter ochIntäkterna royaltyav varm.m.
1,0 mkr. hade ränteinkomster mkr bi-Dessutom nämnden 0,2 samt

från bi-drag stödjande medlemmar och donationer, det störstavarav
från stiftelse.draget 0,3 mkr kom Ebba Danelius

disponibla medlen uppgick till totalt 2,0 mkr, inräknat StigDe
Holmgrens donation på 0,5 mkr. Denna donation har styrelsenca

för ordkonstruktionsbok, delsbeslutat dels arbetet medavsätta en
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uppbyggnaden datoriserad kunskapsbank. Språknämnden harav en
små skulder varför de disponibla medlen enligt balansräkningen är

likanästan tillgångarna. De disponibla medlen inkl.stora som
Holmgrens donation har för olika projekt och delvis in-äravsatts
tecknade. Någon tillgripa verksamheten skulle läggasattreserv om
ned och personalen finns således inte.sägas upp

I budgetpropositionen prop. 199394: 100 bil. 12 föreslogs nämn-
den fâ 2,5 mkr, vilket ökning med 28 000 kr jämfört medvar en
innevarande budgetår.

I regleringsbrevet för 199495 anslaget Ku: C17.1 Bidragattanges
till Svenska språknämnden 2,5 mkr disponeras Kammarkolle-av
giet, skall betala medlen efter rekvisition och i mån behovutsom av
till Språknämnden med högst 25, 50 och 75 före den okto-1procent
ber, den januari respektivel den april.1 I regleringsbrevet attanges
kollegiet i samband med första utbetalningen till nämnden skall före-
skriva det under anslagsposten har beräknats medel för lönekostnadatt
för föreståndaren och fem forskningsassistenter, lokal- och kontor-
skostnader projektet terminologiskt utvecklingsarbete på invand-samt
rarsprâk. För tjänsterna beräknas reducerat lönekostnadspålägg enligt

regler för myndigheter.samma som
I regleringsbrevet vidare nämnden till Utbildningsdeparte-attanges

den 1 september skall lämna anslagsframställning förmentet senast en
1995-96 och redovisning för användningen de medelen av som
lämnades föregående budgetår. redovisningEn skall också lämnas till
Kammarkollegiet. Pâ anmodan skall nämnden också lämna kollegiet
de räkenskaper och andra handlingar behövs för granskningsom av
hur bidragen använts.

I Svenska Språknämndens anslagsframställning för 1995-1996 18
månader har nämnden begärt få 5,6 mkr till löner och bidrag tillatt
kontorskostnader inkl. engângsbelopp 1,9 mkr för datorisering.ett
Övriga intäkter har beräknats till för2,5 mkr l8-månadersperioden.

Framförda påsynpunkter verksamhetsformen

Enligt nämndens chef nämndens verksamhet inteutgör myndighets-
utövning, kan bara rekommendationer i språkfrågor.utan man ge
Genom nämndens breda sammansättning förankringoch i myndigheter
och organisationer har den dock kommit få starkt påverkandeatt en
roll inom språkområdet. Till detta har bidragitäven nämndenatt ger

ordböcker, handböcker, tidskrifter nämnden dagligenut samt attm.m.
rådgivning telefon alla har frågor språket. Denrörger per som som

nuvarande verksamhetsformen semiofficiell ideell föreningsom en
ha fungerat bra.anses
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Ingenjörsvetenskapsakademien2. 13

Bakgrund

1919 industrimängrundadesIngenjörsvetenskapsakademien IVA av
industri-för främja denbehövdesansåg det nytt attettatt organsom

rolldennaVetenskapsakademien fyllde inte längreutvecklingen.ella
grundvetenskapema.sig påkommit inriktahade attutan

roll.Kommerskollegium aktiv Ihadegrundandet IVAI enenav
ingående analys1918regeringen iskrivelse till ettavgavs enmars

inne-forskning. Förslagetvetenskapligför teknisk ochcentralt organ
akademi, dvs. slutenvarför valtmotiveringhöll även enmanaven

ochtill stadgaförslagverksamhetsformförening,ideell samtsom
näringslivetdoneradetillkomstakademien. Vid IVA:sförbudget

föranvändes bl.a.kapitalakademien. Dettamkr till den planerade1,7
sina lokaleroch harfortfarandefastighet IVA ägerköp den somav

bildandetpropositionframlade regeringen1919I avomenmars
akade-förslag. FörKommerskollegiumshuvudsak följdeiIVA, som

efter bil-åren000 kr. Deadministration anslogs 40 närmastemiens
forskningsanslag.i formmedelstatligadande tillfördes IVAäven av

föredragande departe-uttaladebildandet IVApropositionenI avom
ställningofficielladen i viss månmentschefen anslutning tillsin som

fastställasskulle såledesskulle få. stadgarnaenligt förslagetakademin
ifösta 40 ledamöternaockså deregeringen utsågregeringen ochav

kompletteringsval enligt reglernaförrättaskulle därefterDessaIVA.
i stadgan.

Stadgar

ändrade1919:592;för IVA SFSEnligt stadgarna senast genom rege-
ledamötersamfund invaldaringsbeslut 1993-06-23 IVAutgör ett av

ekonomiska vetenskaperna,tekniska ochverksamma inom de samt
samhälletsuppgift tillAkademin har tilltillämpning.dessas att gagn

näringslivets utveck-ochekonomiska vetenskaperfrämja tekniska och
beskydd.högstaAkademien står under Konungensling.

tolv avdel-fördeladesvenska ledamöter,Akademien består av
fårledamöternateknikområden. Avolikaningar representerarsom

hedersledamöter65 Akademin kan385 under år. ävenhögst utsevara
fâr inväljassvensk ledamotledamöter. Somutländskaoch personen
verksamhetsområde.akademinsinomkänd för framstående insatser

stärkauppgifthar tillfinns Industriellt Råd,IVAInom attett som
Till ledamotoch näringslivet.mellan akademienförbindelserna av
i företag, verk,ledande ställninginbjuda irådet kan akademin person

anspråkverksamhet ii sinmyndighet eller organisation tarsom
utvecklingsarbete.ekonomiskt forsknings- ochtekniskt eller
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ochstyrelseakademienspresidium ärAkademien leds ett somav
fyra vicebestårPresidietstiftelse.för IVA:sstyrelseäven preses,av

verkställandeRådIndustriellaordföranden i IVA:soch samt enpreses
och VD:spresidietsarbetsordning tillskall iAkademindirektör.

organisation ochakademinsrörandeföreskriftermeddelaledning
vikt ellerprincipiellverksamhet. Beslutformerna för dess stor avav

akademinsvidanmälasskallför IVAbetydelseavgörande samman-
komster.

höstför tidförordnasprofessor,titelninneharVD, av sexensom
akademin.inomverksamhetenlöpandeför denår. VD svarar

ochsammankomsterordinarieårligen fyrahållerAkademien en
akademiesammankomstenVidhögtidssammankomst. utsesoffentlig

förord-Tidigaresvenska ledamöter.inväljsoch VDpresidium samt
regeringen.IVA:s VDnades av

ochförvaltningsberättelsebehandlassammankomstVid andraårets
balansräkning.resultat ochfastställsberättelserevisorernas samt

hög-akademinsVidrevisorer.och väljsansvarsfrihetbeviljasVidare
förredogörelselämnaoch VDskalltidssammankomst enpreses

tekniskochforskningöversikt överIVA:s verksamhet samt ge en
aka-förhållanden. Harsvenskabetoning påsärskildutveckling med
vidnormaltdessadelasmedaljerbelöningar utdemien beslutat om

högtidssammankomsten.
och viceordförandeledamöterbland sinaväljeravdelningarIVA:s

minstsammanträdaskallAvdelningarnaför avdelningen.ordförande
gånger år.två per

ärende,yttrande iutredningverkställaskallAkademien samt avge
inomeller,statsdepartementellerregeringendå sådant begärs om-av
Akademinmyndighet.verk ellerkompetens,akademiensråde för av

och detupplysningarpåkalla demyndigheterochverkäger rätt att av
kanvederbörandeverksamhet ochför desserfordrasbiträde som

lämna.
skallseptemberden lSenasträkenskapsår.kalenderårharIVA som

baserad påanslagsframställningsiningetill regeringenakademien en
räkenskapsår.tvånästföljandeförutgiftsstatochpreliminär inkomst-

ochavslutaderäkenskaperakademiensskallaprilSenast den 30 vara
ingivnamedelakademiensförvaltningenårsredovisningen för varaav

angelägen-dessförvaltningochräkenskaperakademien. IVA:still av
jämte tvåförordnad revisorregeringenheter granskas aven avav

auktoriserad revisor,dessaEn ärvalda revisorer.akademien menav
stadgan.inte ifinnssådant kravformelltnågot

Ändringar ordinarie akade-godkännande på tvâstadgarna kräverav
tredje-tvåtillfället minstdet andravarvid vidmiesammankomster,

skall gåändringsförslagetförbehövsavgivnadelar de rösterna attav
regeringenunderställsstadgeändringarnakrävsigenom. Dessutom att

fastställelse.för ochprövning



178 Bilaga 3 SOU 1994: 147

Finansiering

År 1993 hade IVA följande intäkter mkr:

Statsanslag0 6,2
Medel från forskningsråd0 och fonder 9,8
Industriella rådet0 17,0
Konferenser, uppdragO 12,9m.m.
Bidrag från IVA:s stiftelse0 2,4
KapitalavkastningO 6,3

Summa 54,6

Vid utgången 1993 uppgick IVA:s kapital till 64,1 mkrav egna
vilket 0,8 mkr föregåendeän år. Det kapitalet i IVA:svar mer egna
stiftelse och övriga fonder uppgick till 58,2 mkr. Avkastningen
kapitalet i stiftelsen och de övriga fonderna uppgick till 7,2 mkr. Av
detta belopp utdelades i enlighet med donationsbestämmelserna
3,5 mkr i stipendier och i övrigt användes medlen för olika projekt

IVA vill stödja. Med undantag för stipendiefondernasom har IVA
frihet använda avkastningenstor på kapitaletatt för olika projekt inom

de områden IVA enligt sina stadgar skall verka för.som
För 199394 och 199495 fick IVA 5,5 mkr i statsanslag. Detta var

omkring 1 mkr mindre för 199293.än Besparingen motiverades av
det statsñnansiella läget.

I regleringsbrevet för 199495 anslaget N: F6 Bidrag tillattanges
Ingenjörsvetenskapsakademien 5,5 mkr medlen disponerasatt av
Kammarkollegiet och betalas till IVA med tolftedelut anslageten av
före utgången varje månad. Några villkor för medlens användningav
finns inte bestämmelseutöver från anslaget ersättning skallatten om
utbetalas till regeringen förordnad revisor.en av

Framforda synpunkter på verksamhetsformen

Enligt akademiens VD denär nuvarande formen fri akademisom en
fördel IVA inte har några partsintressen,atten fritt kangenom utan

redovisa sina forskningsresultat och åsikter. Som exempel nämndes att
IVA verkar för fortsatt utbyggnad kärnkraften, poli-en trots attav
tikerna resultat folkomröstningen den skallsom avvecklas.av sagt att
Man har vidare föreslagit arbetsgivarna och löntagarnaatt skall avsätta

på personliga konton för kompetensutveckling vilketpengar bl. SAFa.
avvisat.

Akademien kan mötesplats för olika intressenter. Manses som en
producerar studier och rekommendationer. Organisationsformen,
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formeninvalsjälvIVA förnyar sigarbetsformen och samtatt genom
kapital görmed många bidragsgivare ochför finansiering stort egetett

inflytande.förintegritet och oemottaglighögIVA har är yttreatt
inte enbartIVAfördel för innebärdetfå statsanslagetAtt är atten

Tidigarebidrag.dettavill naturligtvis behållaIVAindustrinsär organ.
själv detta.IVAbeslutarochregeringen VD,utsåg ommen nupreses

stadgarnafastställerbara iinflytande bestårStatens att mannumera
fördel-självständighet ärrevisor. Dennaoch statengentemotutser en

intematio-med i detskall kunnavillkor föraktig och attett varaman
akademiesamarbetet.nella

fårskattefri. Företagenakademi innebär ärAtt att manvara en
bidragdelex IVA drasärskild lagstiftningenligtsedan 1969 manav

mervärdesskatte-IVAbreddningentill Sedan ärIVA. av momsenger
redovisningen.underlättarsin verksamhet. Dettaskyldig för hela

blivitIndustrirådetfrånbidrageninnebärBreddningen attmomsenav
dock ingenDettabidragsgivande företagen. ärmomspliktigt för de

pâläggsdende får draeftersomför företagennackdel moms som
ingåendefår dra allIVAsamtidigtbidragen till IVA moms.avsom

Handikappinstitutet2.14

Bakgrund

från denavknoppning1968bildades årHandikappinstitutet som en
för Rehabilitering SVCR,KommitténSvenskaideella föreningen

Centralkommitté. SVCRVanföreanstalternasSvenskatidigare kallad
1900-talet och arbetade inlednings-i börjanbörjade verksamhetsin av

1940-taletoch I börjanstödbandageförbättravis med proteser.att av
hjälpmedel.andratillverksamhetenbreddades

betänkandet hjälpmedel förBättreföreslog istatlig utredningEn
handikappinstitut skulle inrättas1967:60handikappade SOU att ett

och lands-tekniska verksamhetSVCR:s övertogs statenatt avgenom
lämplig organisa-pekadeutredningen på SPRItingen. I ensomman

behovetenigaRemissinstanserna itionsmodell. ettsettstort avomvar
Landstingsför-självständigt område,på dettacentralt, menorgan

verk-institutetsföreslagnaekonomisk medverkan i detbundet avböjde
ochmed SVCRträffades ställetöverenskommelse isamhet. En staten

riksdagen godkäntsedan1968:41 ochdriva institutet prop.attom
kunde Handi-verksamhetenoch anslagit medel tillöverenskommelsen

1968.julibörja sin verksamhet den 1kappinstitutet
År förbundetSVCRenades Landstingsförbundet och1978 attom

tillskälHandikappinstitutet. EttiSVCR:sskulle överta engagemang
övertagit Social-hade1976Landstingsförbundet årdelsdetta attvar

statsbidragsberättigadeförteckningstyrelsens uppgift överatt utge en
UniversitetförUtrustningsnämndensdåvarandehjälpmedel, dels att
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och Högskolor uppgift träffa centrala avropsavtal föratt inköp av
hjälpmedel âr 1977 hade överförts till Sjukvårdshuvudmännens Upp-
handlingsbolag SUB ägdes Landstingsförbundet. I arbetetsom av
med fram underlaget för hjälpmedelsförteckningenatt ta samt att

hjälpmedel och fram kravspecifikationer för SUB:sprova ta anbuds-
underlag hade Handikappinstitutet central roll.en

Samtidigt med 1978 års omorganisation ändrades Handikapp-även
institutets och SUB:s finansiering. Det blev inte längre anslag överett
statsbudgeten hjälpmedelsanslagöver frånutan allmänna försäkringen
till landstingen varvid bidragen till landstingen inte längre baserades
på faktiska kostnader. Härmed blev det inte längre enbart statens

försöka kostnaderna föratt hjälpmedelansvar lands-ävenpressa utan
tingens.

I samband med revisionen Handikappinstitutet 1993 konstateradesav
det råder osäkerhetatt vilken rättslig institutet har ochstatusom att

detta bl.a. skapar oklarhet ansvarsförhällandena i samband meden om
slutande avtal. Revisorerna ansåg därför det bör fastställasav att
vilken rättslig institutet har eller börstatus ha för kunnasom att
fullgöra sina âligganden.

Som pâ revisorernas brev institutet kontakt med Social-svar tog
departementets rättssekretariat, ansåg Handikappinstitutetatt ärsom

fristående institutett närmast offentlig stiftelseatt anses som en- -
och institutet får betraktasatt privaträttsligt eftersomettsom organ,
det inte har någon myndighetsutövning.

Stadgar

Enligt stadgarna för Handikappinstitutet faststälda regeringenav
1968-05-17; ändrade 1990-12-20 har institutetsenast till ändamål att
främja, samordna och medverka i utvecklings- och forskningsarbete
avseende hjälpmedel för handikappade och övriga delar denav sam-
lade hjälpmedelsprocessen. Det åligger institutet att:

Följa utvecklingenO pä hjälpmedelsomrâdet liksom forsknings-
och utvecklingsarbete informeraoch härom.
Prova och egenskapsdeklarera0 hjälpmedel.
Ta initiativ till och0 medverka i nationellt och internationellt stan-
dardiseringsarbete inom hjälpmedelsomrâdet.
Nära samarbeta0 med SUB och andra centrala inomorgan om-
rådet.
Svara för kontinuerlig0 utgivning förteckningaröver braöver
produkter med viktiga funktionskompenserande egenskaper
samordnad med information aktuella priser enligt SUB:som
upphandlingsavtal.
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mål ochcentralainformeraberördasamråd medI parter0 om
hjälpmedelsområdet.överenskommelser inom

hjälpmedels-teknik iutnyttjandetstimuleraInitiera och0 nyav
sammanhang.

regeringenuppdragbefintliga medelförInom res-0 avramen
Landstingsförbundetviasjukvårdshuvudmännenpektive genom-

hjälpmedelsområdet.inomutredningsarbeteföra m.m.
ochpersonalutbildningioch medverkabehovetBevaka av0 av

verksamhetsområde.institutetsbrukare inom
i för-planfrågormiljöer,och inrefrågorBevaka yttre m.m.O om

hjälpmedelsfrågorna.tillhållande
centralastatligaochsjukvårdshuvudmännenSamverka med0

handi-medhjälpmedelsområdetuppgifter inommed samtorgan
inomföretagorganisationer ochövrigakapporganisationema,

hjälpmedelsområdet.
medoch samarbetautvecklingeninternationellaFölja den organ0

hjälpmedelsområdet.inomverksamhetbedriveri utlandet som

niobestårstyrelsehandhasangelägenheterInstitutets aven somav
Landstingsför-femochregeringenfyraledamöter, utses avavvarav

ingå före-ledamöterna börutseddaregeringenBland debundet. av
ledamöter.praxis tvåenligthandikapporganisationernaförträdare

ordförande.styrelsensRegeringen utser
tillse verksamheten utövasdet bl.a.styrelsen ankommerPä att att

fastställaoch stadgai avtalenligt de riktlinjer samt attangessom
skallVidareinstitutets verksamhet.förbudgetocharbetsprogram

vid institutetledande personalövrigochchef samtstyrelsen utse
skall åtavilka villkor institutetoch påomfattningi vilkenbestämma

sina huvudmän.andrafrån änuppdragsig särskilda
in-särskilt beslut får överlämnasellerarbetsordningenI genom

ärenden ärtjänsteman avgörachef ellerstitutets att avsomannan
ellerstyrelsenankomma påbörbeskaffenhet prövningensådan att

arbetsutskott.styrelsens
institu-Revisionenkalenderår.verksamhetsår omfattarInstitutets av

vilkarevisorer,utseddaårtvå förräkenskaper utövas tre avtets av
Landstingsförbundet. Enregeringen andreoch denden utses avavena

Årsberättelse revisions-ochskall auktoriserad.revisorerna varaav
föreLandstingsförbundettill ochskall inges regeringenberättelse

månad.majutgången av
fördelastillgångardessskallmed sin verksamhetUpphör institutet

Landstingsförbundet. Hurochöverenskommelse mellanenligt staten
inte.stadgan ändras anges
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Finansiering och avtal

År 1993 Handikappinstitutets totala intäkter 84,4 mkr,var varav
40 mkr från institutets fond, 32,4 mkruttag bidrag tillvar externavar
vissa projekt och 12 mkr försäljningsintäkter Av de totalavar m.m.
kostnaderna, lika intäkterna dvs. årets resultatstorasom var som var
noll kr, personalkostnaden 26,8 mkr, lokaler 13,3 mkr,var m.m.
köpta tjänster 20,2 mkr och projektbidrag 11,9 mkr och övriga kost-
nader 12,2 mkr.

Anslaget från allmänna sjukförsäkringen till institutets fond dettavar
år 51 mkr, förutom nämnda bidrag till institutet påvarav ovan
40 mkr 5,3 mkr utbetalades till SUB och 4,0 mkr utgjorde särskiltett

Ökningenproduktionsstöd se nedan. fondreserven inkl. fondensav
ränteintäkter blev därmed 3,4 mkr. Fondens kapital, exkl. reserverade
medel för produktionsstöd 8,8 mkr och avsättningsstöd 2,5 mkr,

9,8 mkr vid utgången år 1993.var av
I anslutning till 2 § i 1977 års Dagmaravtal har och Lands-staten

tingsförbundet den 27 oktober 1993 träffat överenskommelse fören
finansiering Handikappinstitutet under år 1994. Enligt denna över-av
enskommelse skall Riksförsäkringsverket till institutets fond överföra
51 mkr i enlighet med överenskommelsen vissa ersättningar frånom
sjukförsäkringen till sjukvârdshuvudmännen. Från fonden skall för
1994 dels utbetalas 5,5 mkr till SUB, dels avdelas 4 mkr, fårsom
disponeras institutets styrelse för initiera och stimuleraav att
tillverkningen vissa handikapphjälpmedel, för vilka det föreliggerav
svårigheter etablera produktion på villkor.att gängse I övrigt får de
medel ingår i fonden fritt disponeras styrelsen i enlighet medsom av
institutets stadga. Styrelsen bör dock i sammanhanget särskilt beakta
vad stadgas utredningsarbete på regeringens respektive sjuk-som om
vårdshuvudmännens uppdrag.

Handikappinstitutet har i sin budget för år 1994 räknat med in-att
täkterna kommer öka till 115 mkr 84 mkr föregåendeatt år,mot trots

anslaget från den allmänna försäkringenatt inte har ökat. Intäkts-
ökningen beror främst på statsbidrag för stimulera kom-att ett nytt att
petensutveckling har införts prop. 199293: 159. Under fyra år räknat
från den januari1 1994 kommer 100 mkr utbetalas med 25 mkratt

år, i syfte påskynda utvecklingen olikaatt insatser med in-per av
riktning på med avancerade hjälpmedelsbehov och små handi-grupper
kappgrupper med specifika hjälpmedelsbehov. Syftet med bidraget är
även utveckla samverkansformer mellanatt ansvariga huvudmän.nya
Handikappinstitutet skall administrera och fördela medlen efter
ansökan.
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påFramförda synpunkter verksamhetsformen

nuvarandefördelar meddirektör finnsEnligt institutets det många
från det iutgåverksamhetsform. Först och främst kan ävenattman

för samhälletangelägenhetframtiden kommer viktig attatt vara en
huvud-hjälpmedel isäkramänniskor med handikapp erhåller bra och

sjukvårdshuvud-kostnadsfritt och hjälpmedlen kan köpassak att av
ha samhällsägtDärför viktigttill rimliga priser. detärmännen ettatt

kunskapsspridning samordnat medför utveckling, provning ochorgan
upphandling hjälpmedel.central av

för det alltsamhällsägtviktigt med centraltDet ocksåär ett organ
förinominternationella samarbete, inte minstomfattande ramenmer

gemenskapen.den europeiska
huvud-det dubbladirektör det fördel medEnligt institutets är en

sjuk-övergripande ochhar detmannaskapet, eftersom ansvaretstaten
hjälpmedlen.för erhållerbrukarnavårdshuvudmännen attansvaret

med såväl statligaInstitutet följaktligen samarbetehar näraett organ,
sjukvårdshuvudmännen.medhandikapprörelsen, som

Slutsatser

enligt vår får särskiltgenomgångde 130 organisationerAv ettsom
aktiebolag, ideella före-statsbudgeten 16 49organisationsstöd äröver

stiftelseliknande institutioner. fleraFöroch 65 stiftelser ellerningar
oklar. Det gäller bl.a. Export-dessa den rättsligadockär statusenav

Handikappinstitutet.rådet, SPRI och
anslagsstiftelser,såledesAntalsmässigt dominerar om man sermen

aktiebolagendäremot tillsammanstill anslagens storlek dominerar som
anslagsbeloppet mdkr.totala 11,5får hälften detän camer av

och detaljeradegenomgång kap. l våröversiktligaAv vår av mer
privaträttsliga verksamheter14genomgång exempel kap. 2av av

följande slutsatser.får särskilda organisationsanslag drarsom

baserad på någonValet verksamhetsform allmänheti inteärav
olika former. Histo-ingående medanalys för- och nackdelarav

förefaller hariska förhållanden tillfälliga trenderoch styrtmer
beskaffen-ochverksamhetsform innehåll,valet vilketän artav

het verksamheten har.

grundläggandeandraInnehållet i stadgarbolagsordning och
ofta vissa lik-hardokument för stiftelser, bolag och föreningar

respek-myndigheter. Inomheter med de har gällt förregler som
anslagsberoendetive dock variationema Juär stora. mergrupp

förening destostiftelse, aktiebolag eller är,ett mersom en en
ochsig del statsförvaltningenupplever normalt avman som en
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blir ofta statsmakterna behandladman av som om man vore en
myndighet.

Mâl- och resultatstyrningen anslagsberoende privaträttsligaav
organisationer i allmänhet utveckladär för myndig-sämre än
heter. Särskilda organisationsanslag utbetalas ofta detutan att
finns preciserade krav på vad medlen skall användas till och

det i efterhand sker någon uppföljning och utvärderingutan att
det statliga stödets effekter.av

Flertalet de organisationer studerats begär kraftigt ökadeav som
anslag och många dem har också successivt blivit alltmerav an-
slagsberoende. Samtidig vill fortsattha statlig finansie-som man
ring vill ha oberoende från och slippa tillämpastörre statenman
regler och rutiner förutvecklats styrning statligasom av myn-
digheter.

Organisationerna i huvudsak bara fördelar med den verksam-ser
hetsform i dag har, den stiftelse, bolagäroavsettsom man om
eller förening. Inom vissa stiftelser har föråldradman en syn
hur myndigheter och i dag fungerar. Man har bristan-ävenstyrs
de kunskaper verksamhetsformerna aktiebolag och ideellaom
föreningar.

KUNGL. BlBL.

-12- 21994 7

STOCKHOLM
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