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statsrådet chefen förochTill

Utbildningsdepartementet

bemyndigade regeringen chefen för1995Genom beslut den 23 mars
tillkalla särskild utredare med uppdragUtbildningsdepartementet att en

förfram de förslag behövsfram material och lägga attatt ta som rege-
frågantill bilda statligtslutlig ställningringen skall kunna ettattta om

företrädare förhögskolornaservicebolag därhelägt är staten.
förordnades den 28 april 1995 universi-bemyndigandetMed stöd av

särskild utredare fr.0.m. den 23AnderssonJohnnytetsdirektören som
år.mars samma

Lind.medverkat rektorn Ingemarsakkunnig harSom
chefen Stig Ekman,medverkat administrativaharSom experter

akademiombudsmannen MarianneochPedersonrevisionsdirektören Dan
Andersson.

chefsjuristen Gustaf Dyrssen.har variti utredningenSekreterare
servicebolag förUtredningenantagitUtredningen har namnet ettav

högskolor.ochuniversitet
samrått med dendirektivi enlighet med sinaharUtredningen

inrättandetförberedahar till uppgiftutredaresärskilde att avsom
högskoleservice VHS,ombildningen Verket förochHögskoleverket av

Samråd harRiksrevisionsverketoch VHS. medKonkurrensverketmed
revisionsdirektören Danhaft företrädare,verketskett att engenom

två tillfällenUtredningen har vidutredningen.iPederson, expertsom
påhuvudorganisationermed berördasynpunkteroch utbyttinformerat

arbetsmarknaden.
försin Ett aktiebolagfår härmed överlämnaUtredningen rapport

högskoloruniversitet ochservice till m.m.
slutfört.därmedUppdraget är

juni 1995.den 22Stockholm

Johnny Andersson

Gustaf Dyrssen
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Sammanfattning

Utredningens uppdrag sammanfattningsvis framär det materialatt ta
och lägga fram de förslag behövs för regeringen skall kunnaatt tasom

fråganslutlig ställning till bilda statligt helägt servicebolagatt ettom
där högskolorna företrädare förär staten.

vårI analys och värdering bedriva serviceverksamheten iattav
bolagsfonn kommer vi i första hand fram till privaträttsligatt en
associationsfonn överlägsen myndighetsformenär detta även om—
formen uppdragsmyndighet skulle väljas. Endast den privata associa-
tionsfonnen nämligen universiteten och högskolorna det direktager
inflytandet sin egen serviceverksamhet viöver ärsom menar en

framgångsrikförutsättning för drift dessa verksamheter. Bland deen av
tillgängliga privaträttsliga associationema aktiebolaget den i principär
enda alltsåtänkbara formen. Vi regeringen har utomordentligtattmenar
goda skäl för i utgångspunktemaenlighet med de givna beslutaatt- -

bilda aktiebolag för Servicetjänster till högskolorna.att ett
Servicebolaget skall statligt helägt och universitet och högskolorvara

skall företräda staten. Viägaren dettagemensamt attmenar gemen-
måsteföreträdarskap regleras lämpligen regeringsföre-samma genom-

skrifter i förordningsform. Vi lägger fram förslag till förordningstext.ett
fåDet servicebolaget bör till syfte övergripande affärsidé attnya

till universitet tillhandahållaoch högskolor ersättning och utvecklamot
den efterfrågar.service dessa måsteBolaget fåhärutöver kunnasom
sälja sina tjänster till andra myndigheter och organisationer. Eftersom

alltsådet sig Servicetjänster frågakan detrör aldrig blirenaom om
myndighetsutövande eller i övrigt uppgifter förvaltningskaraktär.av

Målet måsteför verksamheten vi det bli bolaget inom sittattsom ser
område blir det kompetenta och därmed kommersiellt bästamest

påalternativet sina respektive marknader.
Konkret vi servicebolaget inledningsvis skall förutomattanser -

området administrativ utvecklingADB de uppdragsfinansieradeöverta-
serviceverksamheter i dag ligger Verket för högskoleservicesom
VHS. För och dessa dvs. antagnings-, upphandlings- ochvar en av -
juridisk verksamhet redovisar vi särskilda verksamhetsidéer.-

Upphandlingsverksamheten bör inom bolagets fåäven rätt attram
teckna s.k. ramavtal såvälför avseende universitet högskolorochavrop

statsförvaltningen i övrigt. börDet ske frånsärskilt uppdragsom genom
regeringen.

Servicebolaget skall inom befintliga Någrabildas ekonomiska ramar.
ekonomiska inte tillskjutas frånmedel kommer statsmakternasattnya
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får högskolesek-krävas därförkapitaltillskott kommersida. Det attsom
tillhandahålla. bolagetDock gäller naturligtvissjälv atttorn genom

måste få ersättning förmedsärskilt avtal övertaatt statensstaten
gårpensionsâtagande för den personal över.som

efteravkastning kommer i falllöpande drift ochBolagets vart en-
bolagetsfinansieras försäljningkunnakortare period att avgenom-

tjänster.
tillgångarstatliga endast detbefintligabör övertaBolaget av

avskrivetH91.för antagning Systemetdatabaserade stödsystemet är
måsteingående värde för bolaget. Bolagetdärför ingetoch representerar

på uppgradera detsåvitt förstår omedelbart vissavi attsatsa resurser--
sikt vilja byggatroligen längreoch kommerbefintliga attsystemet

helt nytt.ettupp
upphandlingsregler kommerochAllmänna konkurrens- att vara

det inte kommerservicebolaget. Vi mötatillämpliga attattmenar
upprätthålla konkurrensneutralitet. Bolagets ledningnågra svårigheter att

Likaså detlångtgående för detta. deärnaturligtvishar ett ansvar
högskolor tillse upphand-ochuniversitetuppgift vidansvarigas att att

upphandlingkorrekt vidlingsbestämmelsema tillämpas sättett av
tjänster.bolagets

från gälltvad oftast förskillnadtillfaktum bolagetDet att som-
från innebärsina kunder,mervärdesskattdebiteradel- kommerVHS att

och högskolor.universitetmerkostnad föringen
Riksrevisionsverkettvå revisorer börbolagetsDen utses avena av

vid bolagsstämman.vanlig ordningväljs iandreRRV. Den
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Förslag till förordning 1995:000 om

förvaltning aktierna igemensam av

aktiebolaget för service till universitet
och högskolor m.m.

Allmänt

1§ Samtliga aktier i aktiebolaget för service till universitet och
högskolor servicebolaget Staten företrädsägs destaten.m.m. av av
universitet och högskolor har huvudman. Universitetenstatensom som
och högskolorna ställföreträdare företrädautser att statenen gemensam
vid bolagasstämman.

Beslutande församling
2§ Beslut utseende ställföreträdare ochom av en gemensam om
eventuella instruktioner till denne fattas i särskild beslutandeen
församling.

3§ I den beslutande församlingen ingår företrädare för varjeen
universitet och högskola med huvudman. Dock företräds destaten som
självständiga konstnärliga högskolorna utseddgemensamtav en
företrädare. De närvarande företrädarna inom sig ordförande ochutser
bestämmer de ytterligare regler vid sidan vad iom som av som anges
denna förordning skall gälla för handläggningen i församlingen.

4§ Företrädare för universitet eller högskola med fakultetsorgani-egen
tvåsation har vardera och övriga företrädareröster vardera.rösten

5§ Som beslut gäller den uppfattning majoriteten de närvarandesom av
företrädarna förenar sig enkel majoritet. frågaI ändringom om av
bolagsordningen gäller dock endast den uppfattning två tredjedelarsom

de närvarande företrädarna sigförenar kvalificerad majoritet.av om
Vid lika röstetal gäller uppfattningordförandens slutligt beslut.som

Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den oktober1 1995.
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l Bakgrund

Någotl.l tillkomstVHSom

Efter förslag under hösten 1991 prop.199292:76 beslutade riksdagen
utgångeni och med såväljuni 1992 lägga ned Universitets- ochatt av

UHÄhögskoleämbetet Utrustningsnämnden för universitet ochsom
högskolor UUH. Samtidigt bildades Verket för högskoleservice VHS
jämte vissa ytterligare myndigheter.nya

Beträffande VHS uppgifter kan lämpligen hänvisas till propositionen
Ett högskoleverk pr0p.199495:165, 9 och eller10, till verketss.
instruktion 1992:397. Allmänt kan emellertid konstateras verketatt

såvälfick uppgifter anslagsfinansierad myndighetskaraktärav som av
uppdragsfinansierad servicekaraktär. Till de hörde uppdragattsenare

universitet och högskolor ocksåvid upphandling andraav av
organisationer biträda vid antagning studenter till grundläggandeav
högskoleutbildning och ha hand utrustningsplanering och upphand-om
ling betalning.mot

1.2 Förstudien, VHS problem och förslag till

lösningar

tillkomstRelativt efter VHS uppenbarade vissasig inbyggdasnart
problem i den myndigheten. Ett grundläggande problem dennya var

bådedubbla fick samtidigtroll VHS anslagsfmansieradattgenom vara
central hö gskolemyndi ghet och uppdragsfinansierad serviceorganisation

högskolorna. Detta VHS oklar ställning och högskolorna blevgav en
osäkra förutsättningarna för utnyttja VHS, vilket troligen i sinatt turom

efterfråganledde till Servicetjänster begränsades.att
Regeringen iuppdrog anledning härav VHS i samverkan medatt,

Svenska Akademiska Rektorskonferensen SAR och De Nya Högsko-
lomas Rektorskonvent förstudieNHR, rörande förutsätt-göra en
ningarna för förändrade styrfonner Uppdraget genomfördesm.m. av en
särskilt tillsatt och redovisades i den s.k.styrgrupp rapporten -
förstudien -till regeringen efter 1994. Styrgruppen bestodsommaren av
dåvarande generaldirektören Anitra rektorema Ling,Steen, Jan Ingemar
Lind, Birgitta Stymne universitetsdirektören Johnny Andersson.samt
Sekreterare konsultema Klaes G. Andersson, BäckstrandMagnusvar
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redovisaanledningfinnssammanhangdettaWretbom. I attChristeroch
framkom iförslagochde analyser rapporten.vissa somav

konstateraruppdragetanalysinledandei sin styrgruppenRedan av
bestämmanderättfårhögskolornaochuniversitetvikten att egenenav

servicefrågoma.över

VHSförändrade styrformer förformuleringRegeringsuppdragets om
meningenligthögskolorochtill universitet görservice styrgruppens

uppgifterVHSvilkatydliggöra ärnödvändigtdet attatt somav
högskolor och vilkaochtill universitetserviceuppgifterbetrakta som

bör omfattasfortsättningende isådanauppgifter ävenär att avsom
betraktauppgifterVHS ärDenationellt att somsomett avansvar.

liggameningenligtbörserviceuppgifterrenodlade styrgruppens
beslutakompetenshögskolorsochuniversitets attinom om,egen

fort-nationell vikt iävenuppgifterVHSmedan de är avsomav
ansvarsområde.direktastatsmakternastillhörabörsättningen

intervjuundersökninggradhögbaserades iarbeteStyrgruppens en
ochuniversitetförföreträdareutvaldasärskiltmedlät göraman

och behovet övertaintresset attbl.a.syfte utrönahögskolorna i att av
rubrikenUnderVHS.serviceverksamhet utövasför den avansvaret som

sammanfattningbedömningarochförslag avstyrgruppens ges en
förvad bör göras attproblemställningarbakomliggande samt som

vår uppgiftsådirektiventolkatVi har attmed dessa.tillkomma rätta
anledningdärförfinnsDetförslag. attdessadelareffektueraär att av

Även fortsattai detförstudien.iavsnittetavslutandeåterge dethär
studien.tillåterkommer viarbetet

strukturelladebakgrundmåstearbeteStyrgruppens mot avses
Ettunder år.genomgåtthögskoleväsendetförändringar senaresom
dåhögskolelagårsmed 1993dennaavgörande i togssteg process

högsko-ochuniversitetresultatstyrningmål- ochtillövergången av
beslutsbe-ochDecentraliseringengenomförd.blevlor ansvarav

försituationheltskapathögskolesektorn harinomfogenheter nyen
diskussionintensivresulterat iochhögskolornaochuniversiteten en

de förut-tillskallorganisationendenhur nyaanpassasegnaom
skall konkurrerautsträckningvilkenoch isättningarna man

landet.högskolor iochuniversitetmed övrigasamverkarespektive
högskoleväsendetfördet statligaOmläggningen styrsystemetav

olikalågtidigare inomuppgifterrad olikainnebär att somen
omfattaskompetensområde längreintemyndigheterscentrala av

universiteterbjuder VHSuppgifterdessadelEnreglering.central av
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och högskolor service vilkeni utsträckning VHS tjänstersom men
beslutarutnyttjas respektive universitet och högskola. Det är

naturligt universitet och högskolor detöverväger ärom nu om mera
rationellt utföra dessa uppgifter i regi. För VHS,att senare egen

endast begränsadi utsträckning har marknad för sinasom en
servicetjänster utanför högskolesektorn, ställer det krav påstora
anpassning verksamheten.av

VHS barainte servicemyndighet förär universitet ochen
högskolor också central myndighet på högskoleområdet medutan
myndighetsuppgifter enligt regeringens och riksdagens beslut. Denna
dubbla roll har, VHS oklar ställning istyrgruppen, gettmenar en
förhållande till universitet och högskolor. Universitet och högskolor
har inte VHS sin serviceorganisation vilket bl.a. medförtsett attsom
efterfrågan på VHS tjänster sannolikt blivit lägre vadän som annars

möjligt.varit
VHS och ställning central myndighet har hellerinteansvar som

åtföljts motsvarande beslutsbefogenheter. Det har inneburit attav
VHS alltid kunnat med deninte handlingskraft beslutsam-ochagera

Ävenhet myndighetsansvaret krävt. det gäller uppdragennärsom
från riksdagregering och har VHS således haft otydlig roll.en

Samtidigt den diskussionvisar initierats ledningarna försom av
och högskolor detuniversitet inom högskoleväsendet behovfinnsatt

för samordningorganisation vissa uppgifter och förav en av
bevakning intressen i förhållande till statsmakterna.av gemensamma
Som framgår behovsanalys detfinns bland olikastyrgruppensav
företrädare för och högskoloruniversitet klar medvetenheten om
behovet samverkan kring många de serviceuppgifter VHSav av som
erbjuder. Det har inom universitets- och högskolevärlden också

VHS kan de kravövervägts universitet ochmotom svara som
högskolor ställer på organisation. VHS rollen gemensam som
anslagsmyndighet det inflytandetoch för universitet ochsvaga
högskolor har bl.a. angivits skäl sådan lösning. VHS harmotsom en

den bedömningen,gjort delar, sådan roll förstyrgruppen attsom en
skulleVHS kräva så genomgripande förändringar verketsi struktur

och detorganisation fråga organisation.äratt om en ny
Styrgruppens uppdrag har förstudievarit genomföraatt en

rörande förutsättningarna för förändrade styrformer VHSavm.m.
tillservice universitet och högskolor. därvidStyrgruppen har

analyserat VHS uppgifter för klarlägga vilka betraktaskanatt som
tillserviceuppgifter universitet och högskolor och vilka ärsom som

betrakta nationellt angelägna uppgifter.att som
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serviceuppgifterVHS

renodladeVHS-uppgifterföljandebedömer ärStyrgruppen att
serviceuppgifter.

högskoleutbildninggrundläggandestuderande tillAntagning av
högskolor. Stats-ochuniversitetuppdragpåVHSutförs avav

studerandefrågan antagningockså klargjortharmakterna att avom
Styrgrup-högskola:ochuniversitetrespektivelokal fråga förär en

studenterna ochbl.a.tillmed hänsyndetframhålladockvill attpen
fördel detplatsutnyttjandet, kaneffektivitet i attbehovet vara enav

dessasamordning kringtekniskförekommerfortsättningeniäven en
frågor.

expertstödoch ikvalificerad utrustningUpphandling m.m.av
ochuniversitetuppdragpåVHSupphandlingsärenden utförs avav

ekonomiskade vinsterunderstrykavillStyrgruppenhögskolor. som
ramavtaldeupphandling och igenomfördrationelltligger i somen

Även frånmaterialetområden.olikaför styrgruppensträjfats om
ochuniversitetdet påtyderförsiktigtskall tolkasbehovsanalys att

upphandling.påliteanmärkningsvärtnedläggerhögskolor resurser
tilltillgångrationellt haekonomisktdetStyrgruppen attanser

tillstimulerakunnafrågordessakvalificerad expertis i samt att en
lokalt.upphandlingsärendenkvalificerad handläggning av

högskolor formoch itill universitetjuridisk serviceerbjuderVHS
högskolorochUniversitetkonsultinsatser.uppdragsfinansieradeav

VHS-juridisk kompetens.behovetbedömningolikanågothar avom
juridisk kompetenspåefterfrågandet finnsvisarerfarenheten att

villhögskoleväsendet. Styrgruppenkunskaperochmed insikt om
behovsanaly-högskolorna ideföreträdare förpåpekaockså att nya

juridisk kompetens.behovredovisathar stortett avsen
ADB-utvecklingutveckling och äradministrativstöd förVHS

villuppdragsfinansierad. Styrgruppenbegränsad omfattningendast i
högskolor finnsochbland universitetdetunderstryka ettdock att

dessasamordnande inominsatserföroch intressebehovstarkt
universi-samarbetskonsortierdebl.framgårområden. Det somava.

administrativautvecklingbildat förhögskoloroch avtet gemensam
ochuniversitetStyrgruppendatafrågor attanserstyrsystem, m.m.

frågoroch viktendettamedvetnahögskolor starkt attär omavom
respektive universitetsligga inombörutvecklingadministrativ m.m.

ansvarsområde.högskolasoch



SOU 1995:73 15

Uppgifter för högskoleorganisationen ny

Styrgruppens intervjuundersökning detvisar på ledningsnivån vidatt
de aktuella universiteten och högskolorna finns betydandeen samsyn

behovet samverkan kring antal uppgifter dagi utförsettom av som
VHS. De viktigaste förmotiven samverkan ekonomiskaär samtav

studenterna och intressen iansvaret gentemot gemensamma
förhållande till statsmakterna. Man såledestänker sig en sam-
verkansorganisation samarbeteför kring olika sakområden församt
intressebevakning.

områdenDe universitet och högskolor lämpligasom anger som
samarbetsområden huvudsak sådanai uppgifter dagi VHSär som
utför. Uppfattningarna går något isär vilka områden kräverom som

börsamverkan och vilka uppgifter hanteras varje universitetsom av
och högskola för Styrgruppen ändåsig. den bedömningengör att

börVHS serviceuppgifter allt väsentligti kunna övertas av en ny
högskoleorganisation.

strukturSamverkansorganisationens

En samverkansorganisation för universitet och högskolor måsteny
stabilitet.ha Det förutsättningviss för organisationenär atten en

på eflektivt och slagkraftigt skall kunna hantera för universi-sättett
och högskolor uppgifter och företräda universitettet gemensamma

och högskolor statsmakterna. När överlämnas tilluppgiftergentemot
måste beslutsamverkansorganet kunna fattas inte organisa-även om

medlemmar biträdertionens samtliga det.
Styrgruppen samverkansorganet måste demokra-haattmenar en

uppbyggnadtisk där samtliga universitet och högskolor har ett
rimligt inflytande. ledningsorganisation beståendeEn fastavvägt av
årsmöte, styrelse och utseddstyrelsen chefstjänsteman skaparen av

för stabilitetförutsättningar och kontinuitet i verksamheten.
Styrgruppen förutsätter samtliga statliga ochuniversitetatt

högskolor ansluter sig medlemmar till samverkansorganet.som
Väljer flera universitet och högskolor ställa utanförsig organisa-att

desskommer möjlighetertionen, för uppgifteratt svara gemensamma
hävdaoch universitets och högskolors förhållande tillintressen iatt

Övervägandestatsmakterna försvagas. skäl talar för med-att att
lemskapet frivilligt. Samtidigt vill peka påär styrgruppen att
förutsättningarna för samverkansorganisationen skall kunna åtaatt

nationellt angelägna frånuppgifter statsmakternasig denär att
detstabil och Om frivilligaupplevs representativ. medlemskapetsom
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stabilitetnödvändig kansaknarinnebär organisationen stats-att
andra organisatoriska lösningar.behövamakterna överväga

medlemsavgifterbör finansierasSamverkansorganisationen genom
skallMedlemsavgifterna täckauppdrag.utfördaföroch ersättning

utgifter förvissabasorganisationviss samt gemensammaen
Serviceuppgifteropinionsbildningintressebevakning, somm.m.

medlemmareller någrauppdrag allapåutförorganisationen av
uppdrag statsmakternapåUppdrag utförsdirekt.finansieras avsom

statsbudgeten.direktfinansieras över
uppfattningsåledes enligtskulleSammanfattningsvis styrgruppens

medenlighethuvuduppdragtvå ihaönskvärda organisationenden
nämligentidigare anförts,vad som

uppdragpåuppgifter utförsangelägnaNationellt avsom
anslagdirekt viafinansierasriksdag ochochregering som

ellerochhögskolorochuniversitetSådan service envarsom
uppdra åt organisationenbereddatillsammans attär att

ersättning.genomföra mot

ochhögskoleverktillFörslag1.3 nyttett om

helägtstatligtbildagodkännande ettatt

servicebolag

föreslogprop.199495:l65högskoleverkpropositionen EttGenom
Verketden l juli 1995.skall inrättashögskoleverkregeringen att ett
och deKanslersämbetetåvilatuppgifterbl.a. deföreslogs överta som

VHS.myndighetsuppgifter legatsom
godkännerriksdagenvidareföreslogs att ettpropositionenI att

bildasföreträdarehögskolornamedservicebolagstatligt helägt som
underanfördeshärtillanslutningregeringen. Ibeslut avsenaregenom

följande.bl.a.14,renodlade roller,rubriken mer s.

åeffektivbörcentrala organisationen görasDen att enagenommer
tillsidan uppgifterandraoch störstamyndighetsuppgiftersidan som

hanteras inomhögskolorna intetilldelen serviceutgör samma
försjälvadessutomhögskolorna störreOm tar ett enansvarorgan.
tillmöjligheternaförbättrasserviceorganisation engemensam

inlettsharmed denna inriktningarbeteEttrationell hantering. av
statligt helägtbedriva verksamheten inomhögskolorna avsikti ettatt

överförasserviceuppgifterna kanservicebolag. Regeringen attanser
och personella förut-ekonomiskatekniska,allatill bolagett om
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föreligger. Slutligsättningar ställning till bolaget kan sedanförsttas
tillräckligt underlag redovisats för bärregeringen. ....Detett

observeras någraförvaltningsuppgifter inte skall lämnas tillatt över
bolaget. Högskolorna kommer således i fortsättningenäven att svara
för beslut tillträdesfrågor. Intill dess bolageti kan börja arbetaex.
med servicefrågorna behöver fortsatt serviceverksamhet ien
myndighetsform finnas. detRegeringen praktiskt VHSmest attanser
intill dess får fortsätta fungera servicemyndighet.att som en ren
Regeringen behöver bemyndigande riksdagen beslutfattaett attav

övergången bolagsformtill så förutsättningarsnartom

Riksdagen har ställt sig bakom regeringens förslag.numera

1.4 Utredningsuppdraget

avsågAv nämnda proposition framgick vidare regeringenatt attovan
tillkalla fåsärskild utredare skulle i uppdrag lägga fram desomen
förslag behövs för slutlig ställning föreslagnatill detatt tasom
servicebolaget.

Regeringen fastställde den 23 våra1995 direktiv. Direktivenmars
framgår bilagaav
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förSamverkansform2

serviceorganisationen

den hög-framtida driftsformer förbehandlas alternativakapitletI
och styrforms-serviceverksamheten. Verksamhets-skolegemensamma

driftenutredningens utgångspunktgrunden förskälmässiga utgör att
såvälAktiebolaget framstårbör privaträttslig organisation.ske i aven

enda tänkbaradenskäl principlämplighetsmässiga iformella somsom
associationsformen

deförvaltasochskallServicebolaget ägas gemensamtstaten avav
bör därförhögskolorna. Regeringenochstatliga universiteten ge

entydigasådantbemyndigande innehåll. Avhögskolorna ett av
vidare framgå förut-förordningsform börföreskrifter igärna --

beslutsfattandet. Utgångs-det högskolegemensammaförsättningarna
normaltde förvaltande myndigheternadärvidmåstepunkten attvara

det statligabeslut huralltid skall kunna fattamajoritetsbeslut omgenom
ägandet skall utövas.

uppdragsfinansierade serviceverksamheterifrånutgår deVi att som
ochuniversitetenframdeles skall handhasVHSi dag bedrivs avav

framgår skalldirektiven vi göraAvhögskolorna attgemensamt. en
i bolags-bedriva serviceverksamhetenvärderinganalys och attaven

form.
så analyseradel vi förutomi dennatolkar uppdragetVi attatt -

också bolagsassociationensådan bör undersöka hurbolagsformen som -
privaträttsligamyndighetsdrift och till alternativaförhåller tillsig

vilketägarstrukturen och detVidare skall belysas sättdriftsformer.
vissa förslagdärmed lägger vi framsambandskallägandet Iutövas. om

skullebolagförrelationer inomhögskolornas internahur ettramen
kunna lösas.

subjekt ellerprivaträttsligt2.1 Ett en

myndighet

serviceverksamhetemafrågan siginställerförsta ärDen omsom
underassociationsfonnprivaträttsligbedrivas i änlämpligen bör om-

i myndighetsfonn.statligt ägande eller-
alltså skall handhas endastnormaltförvaltningsuppgift,Eftersom som

serviceorganisationeniskall utförasdirektiven intemyndighet, enligtav
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tvångnedan under kapitel 3 föreligger inget formelltse bedrivaatt
verksamheten i myndighetsform. innebärDet inte myndighetsformenatt
för den hindrarskull utesluten. Inget i och för sig uppdragsfinan-är att
sierad verksamhet bedrivs i s.k. tusenkronorsmyndighet eller ien en

såväl Såmyndighet anslags- avgiftsfinansierad. har falletärsom som
fråganvarit hittills det anförda följer måstemed VHS. Av avgörasatt

fårbakgrund dels samverkan kring servicen genomföras i demot attav
former skapar det bästa förtroendet mellan de berörda ochparternasom

ändamålsenligtdels och praktiskt.vad kanav som anses
utgångspunkt uppgifterEn därvid de skall bedrivas iär som

fråganserviceorganisationen. kommer inte bli traditionellaDet om
myndighetsuppgifter förvaltningsuppgifter och i fall inte myndig-vart
hetsutövning enskild. erfarenheter ochVHSmot styrgruppensegna

på förhållandevisförslag grundat bred undersökning universite-en om-
fråganuppfattningar ioch högskolornas serviceupp-atttens egna -

gifterna tillbör överföras organisation bör naturligtvistypannan av
beaktas. talar inom myndighet bedrivaErfarenheterna emot att samma

frågai avgiftsfinansierad service, vilket det härfall ärvart om,
tillsammans myndighetsuppgifter. Syftet med regeringens förslagmed

också såvitt förståtill vi kan särskilja dessamyndighetsstruktur är attny
mål nåstvå inom VHS, föruppgifter förenas ett attgenomsomsom nu

myndighetsuppgifterna inrätta traditionell myndighet. Därmed haren
myndighetsuppgifterna renodlats och kvar finns endast serviceverksam-

någotförvaltningsuppgifter. följerheter inte innefattar Därav attsom
myndighetsform.formellt skäl inte finns bedriva dessa iatt

utgångspunkt inflytandefrågorna.styrforms- ochEn Härärannan
föreligger skillnad myndighet och privaträtts-uppenbar mellanen en en
lig förvaltningsmyndighet lyder under regeringen.samverkansform. En

reglerarDet regeringen myndighetens ledning ochär utser somsom
verksamhetens inriktning instruktion, regleringsbrev Engenom m.m.
privaträttslig organisation direkt sina intressenter med-styrs av egna
lemmar, för dessa eller sig själv.ellerägare representanter av

må skillnaderna i styrformer i realiteten inteDet visserligen sägas att
så statligt helägd privaträttsligmellan myndighet ochär stora enen

frånorganisation. Till skillnad det direkta inflytande regeringen har över
sådantmyndighet, blir dess inflytande endast indirekt över ett organ.en

Statens ägande i exempelvis bolag tillvaratas nämligenett genom en
eller flera särskilt utsedda företrädare. Om högskolorna gemensamt

får inflytandetilldelas denna företrädarfunktion de direkt överett
på inte möjligt myndighets-serviceverksamheten sätt ärett som om

formen bakgrund verksamheten syftar till universite-väljs. Mot att attav
sådani samverkan skall genomföra serviceoch högskolornaten som var
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och såväldem har formellt för skyldighetetten av attansvar som en
finansiera, vårdet enligt uppfattning naturligt ocksåär de tilldelasatt ett
direkt och avgörande inflytande sin serviceorganisa-över gemensamma
tion. Till detta kan läggas de problem VHS upplevt stymingsmässigt

det dubbelkommando myndighetsformen inneburit.genom som
Verksamheten har formellt varit och högskolorna och universitetenav
uppfattats myndighet samtidigt serviceverksamhetensom en som
finansierats och delvis varit direkt beroende frånuppdrag dessa.av

Sammantaget såvälinnebär det vi anfört verksamhetsmässi skälatt ga
styrfonner talar för privaträttsli samverkansform där universite-som en g

och högskolorna tilldelas det direkta inflytandet organisationen.ten över

2.2 Val privaträttslig associationsformav

Då myndighetsformen tidigare anförda framstårskäl mindreav som
återstårlämplig, i detta sammanhang ställning till privaträttsligatt ta

Två utgångspunkterassociationsform. sig i detta sammanhanggör
gällande.

För det första gäller den samarbetsform måsteväljs kunnaatt som
rättskapacitet, dvs. med bindandeäga verkan kunna rättshandlaattegen
utomstående. handlarDet exempelvis med bindandegentemot attom

verkan kunna sluta anställningsavtal, hyresavtal lån.eller kunna ta upp
måste således frågaDet bli självständigt rättssubjekt,ettom en egen

juridisk person.
utgår ifrånFör det andra inga andra intressenter statligaänatt

universitet och högskolor dvs. formellt nedanstaten ensam, se avses
in medlem eller motsvarande.ägare,som

självständigaDe rättssubjekt enligt svensk står till för-rättsom
fogande bolag, förening eller stiftelse.är De tillgängligaett en en
bolagsfonnema aktiebolag eller handelsbolagär medan föreningarna

ideella eller ekonomiskautgörs föreningar.av
Föreningen fråntill skillnad bolaget principielltanses vara en- -

associationsform. Inomöppen stadgamas medlemmar överantasram
tiden kunna ansluta sig och lämna föreningen. Ett exempel detta är
fackföreningen för alla anställda inomär visstöppen yrkesom-ettsom
råde. påRedan denna principiella grund tycks verksamhet i vilken etten
givet antal högskolor samverka, mindre bra bedrivasatt attavser passa
i föreningsfonn.

Ett formellt skäl emellertid den bärande invändningenutgör mot
föreningen. Som vi utveckla under rubriken ägarstruktur ochattavser

T2 15-0781
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ifrågasättas universiteten ochinflytandefrågor de statligakan om
Liksom andra myndigheterfristående rättsliga enheter.högskolorna är

enheter denbetraktahögskolornaenligt detta synsättär att som av
högskola kanenskildassociationen Enodelbararättsligt staten.sett

föreningförening. Eftersomingå imedlemi sigdärför inte enensom
gäller enligt lagensärskilda reglerbestå medlemmåste fler än enav

föreningsformenfallerföreningar,ekonomiska1987:667 somom
behandla dedärförAnledning saknasalternativ. närmaretänkbart att

föreningar.olika formerna av
bli aktuell förstiftelseformen skulle kunnafråga blirNästa om

1994:1220,stiftelselagenifinnsReglerserviceverksamheten. numera
januari 1996. Iförsttillämpas den lskall börjaformelltvilken dock

stiftelselagen tjänadocklagstiftning börcivilrättsligavsaknad annanav
1995.understiftelsebildningareventuellautgångspunkt ävenförsom

förmögenhet.medjuridisksjälvständigstiftelseEn är egenpersonen
någon sinaföreträddstiftareuppkommerDen statent.ex. av avenom -

och delsstiftelseförordnandes.k.meddelardelsmyndigheter ett-
förordnandet.med Avenlighetförmögenhetsöverföring igenomför en

ändamålvaraktigaframgå bestämdadetskallförordnandet som
för.användasskallstiftelseförmögenheten

själv-någon. förmögenhetDess ärintestiftelse kan ägasEn av
förvaltningfråga s.k.detsigFörvaltningen ärägande. egenomvare-

förvaltnings.k. anknutenstyrelse ellersärskild genomengenom -
Möjlig-stiftelseförordnandet.medi enlighetgenomförasmåste alltid

Därvidlag innebärbegränsade.relativtförordnandetändra i ärheterna att
hittillsförhållande till deförändringar iingastiftelselagen störreden nya

På innebär den1972:205. sättpermutationslagenireglerna ettgällande
kommerstiftaretidigare. Enbegränsningar änlagen än störrenya

förbehållakunnaför stiftelsenbindande verkanmedintenämligen att
förordnandet.iframtiden ändraisig rätten att

användasavseende kunnai formelltstiftelseformentycksVisserligen
bärande in-serviceverksamheten,aktuellabedriva denför menatt

Somform.dennavårt förmenandeenligt äventalarvändningar mot
uppdragsfinansieradförstatiskalltförframgått stiftelsen attär passa

från kunnamåste tilltidServiceorganisationenserviceverksamhet. annan
förhållanden. Härtillförändradetillverksamhetsinenkelt anpassa

ifrån företräddutgåägarfrågan. Vi har att statenkommer att av
serviceorganisationen.skallhögskolorna ägaochuniversiteten ensam

måstekapitaletstiftelseformen eftersomitillgodosesintekanDetta
själv. hellersig Inteassociationsjälvständig ägertillavträdas somen

samverkansform.tänkbarsåledesframstårstiftelsen ettsom
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Återstår så bolagsformen. tvåde bolagstyperAv själv-utgörsom
ständiga rättssubjekt handelsbolaget och aktiebolaget faller det- -
förstnämnda formella föreningen. Ett handels-argumentsamma som

måste beståbolag två någotminst alltsådelägare, inte kanav som
såsomtillgodoses odelbar ensamägare.statengenom

Aktiebolaget självständig juridisk föremålär kan blien person som
för ensamägande fysisk eller juridisk samtligaägerattgenom en person
aktier. formella förutsättningarnaDe därmed uppfyllda. Härtillärrent
kommer aktiebolaget för och därmed den naturligaäratt anpassat
associationsformen för kommersiell verksamhet. Detta gäller inte minst
sådan förhållandevisverksamhet i statlig regi. Styrformema medger
snabba och enkla möjligheter besluta förändringar i bolagetsatt om
organisation och drift. Aktiebolagsformen utförligt reglerad i lagär -
aktiebolagslagen 1975:1385, ABL varför spelreglerna i de flesta-
avseenden förhand klarlagda. Samtliga intressenter välär är
införstådda med förutsättningarna för bolags verksamhet.ett

såvälSammantaget formella sakliga skäl över-attmenar som
vägande talar för universitetens och högskolornasatt gemensamma
serviceorganisation i aktiebolagsform.bör likhetI med direktivenutövas
utgår alltså ifrånvi vårti fortsatta arbete helägt statligt aktiebolag därett
högskolorna företrädare för följandeI avsnitt viär staten. attavser

beskriva aktiebolaget associationsform.närmare som

2.3 aktiebolagAllmänt om

Aktiebolagen sedan januari 1995indelas l i privata och publika bolag.
frånDet publika bolaget kännetecknas, till skillnad det privata, haattav

inbjuda förvärvaallmänheten teckna eller aktier ochrätt andraatt att
värdepapper bolaget ut.som ger

framgåttSom aktiebolaget i särklass vanligaste associations-denär
formen för kommersiell verksamhet i omfattning. Skälet härtillstörre
torde vid sidan eventuella skattemässiga förklaringar iatt ettav vara- -

åtaganden.aktiebolag endast bolaget självt för sina ekonomiskasvarar
Delägama alltså personligen i handelsbolaginte förettsvarar som
bolagets I gengäld stadgarskulder begränsat ansvar. lagen att

måste aktiekapitalaktiebolaget visst lägst 100 000 kr förha ett ett
Gårprivat för publikt bolag.bolag och lägst 500 000 verksamhetenett

dåligt måstehalva aktiekapitalet har förbrukatsdvs. änom mer-— -
kapital tillskjutas.ytterligarebolaget likvideras eller
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betydligt mellan olika bolag. börs-aktieägare varierar DeAntalet
normalt mycket antal aktieägare, medannoterade bolagen har ett stort

fåmansbolagaktiebolag s.k. bolag där högst tioflertalet registrerade är
majoriteten aktierna. Inget hindrarden övervägandedelägare äger av

samtligafysisk eller juridisk t.ex. staten ägeratt personen ensam
Ocksåensambolag. verksamhetensbolag eller s.k.aktier helägda-

olika bolag. Vanligen bedriverkraftigt mellaninriktning varierar
i syfteeller tjänsteproducerande verksamhetaktiebolag att gevaru-

återbäring på insatt kapital.maximal ekonomisk vinstdelägarna --
bolaget drivs i syfte, exempelvisemellertidInget hindrar attatt annat

efterfrågartillhandahålla iägarendelägama tjänster dessaprimärt som
ordinarie verksamheter.sina

framgåraktiebolagets verksamhet. DessalagreglerantalEtt styrstort
regler1975:1385, Vissa ABL:saktiebolagslagen ABL.främst avav

något flertaletbolagsordningen inteenbartgäller säger annat, menom
bestämmelser.tvingandeär

bildas.aktiebolaginnehåller detaljerade regler hurLagen ettom
s.k.bilda bolaget undertecknamåste dem önskarFörst den eller ensom

framgå självagäller förurkunden skall vadstiftelseurkund. Av som
nominelltbetalas för varje aktiemycket skallbildandet, hurt.ex. som

apportegendom.egendomaktie betalasbelopp eller annangenomom
framgå till bolagsordningförslagurkundenVidare skall ett somav

Bolagsordningen kanför verksamheten.förutsättningarnanärmare anger
i enskildaföreskrifter lämpliga detinnehålla diverse olika ärsom

innehålla följande:måste bestämmelseralltiddenbolaget, ommen
firma namnbolagets-

verksamhetföremålet för bolagets-
maximibeloppmed minimi- ochstorlek kanaktiekapitalets anges-

nominella beloppaktiemas-
revisorerochstyrelseledamöterantalet-

räkenskapsår.-
särskild tecknings-urkunden ellerskeTeckning aktie skallav

lista.
vid konstituerande bolagsstämmafattasbilda bolagetBeslut attom

vid denväljas. Sker aktietecknandetskalloch revisorervarefter styrelse
hållas kallelsesärskildkan dennakonstituerande stämman utan

fåmansbolag.vanligaste formen ipraktikenden isimultanbildning,
Registreringsverkethos ochregistreras Patent-skall därefterBolaget

erhåller rättskapaci-bolagetregistreringeni och medPRV. Först egen
självständig juridiskblirdvs.tet, person.en

bolagsstämman. Vidbeslutande stämmanBolagets högsta ärorgan
styrelse ochsitt inflytande främstaktieägarennautövar att utsegenom
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revisorer inteom följer bolagsordningen. Aktieägama grundarannat av
sin antalet aktier och derasrösträtt respektive röstvärde. Iev.
enmansbolag naturligtvis hela maktenutövas den ende ägarengenom
eller dennes företrädare. Stämman fattar normalt beslut enkelgenom
majoritet. Lagen kräver dock kvalificerad majoritet i vissa fall. Det
gäller främst vid ändring bolagsordningen.av

Vid ordinarie bolagsstämma skall alltid:mötet
besluta vinstutdelningom-

årsredovisningfastställa-
fråganställning till ansvarsfrihet för styrelse och VD.ta om-

styrelseBolagets för bolagets organisation och förvaltningsvarar av
dess angelägenheter. Styrelsen skall bestånormalt minst treav personer.
I mindre bolag räcker det med ordinarie ledamot och suppleant.en en
Särskilda regler gäller för personalen representerad irätt attom vara
styrelsen. förvaltningenDen löpande sköts normalt verkställandeav en

måstedirektör, finnas iVD bolag. Styrelsen VDstörre utser samt
bestämmer riktlinjerna för löpande alltsåden förvaltningen. Lagen anger
inte hur samarbetet mellan styrelsen och skall bedrivas,närmare VD-n
varför innebörden begreppet löpande fårförvaltning bestämmasav

det enskilda bolaget.sättett som passar
Årsredovisningenbokföringsskyldiga.Alla aktiebolag enligt lagär

såskall inlämnas och blirtill PRV offentlig. Styrelsen försätt svarar
redovisningen enligt gällandeskötts bestämmelser.att

måsteVarje minst revisor, två,bolag ha i vissa fall krävsen varav
skall auktoriserad. Särskilda regler gäller revision i statligaen vara om

bolag underse 4.9.

Ägarstruktur inflytandefrågor2.4 och

Aktiebolaget för service till universitet och högskolor skall enligt
propositionen Ett högskoleverk 199495: 165 och direktivenprop. vara
helägt alltsåSamtliga aktier skall och det kanägasstaten. statenav av

fråganinte bli något rättssubjekt exempelvis högskolaatt annatom en-
under privat eller ocksåkommunalt huvudmannaskap kan in som-
delägare. Detta hindrar naturligtvis inte välja inägaren att en represen-

ingåför i bolagetsverksamhet styrelse.tant extern atten
Hur ägandet i statliga aktiebolag företrädaRättenutövas att staten
bolagsstämman enskild eller myndighet efterutövas av en person

bemyndigande befullmäktigande regeringen. Detta förefaller oftaav
statsrådske via ansvarigt transportfullmakt. Vanligen tycks rättengenom
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verksamhets-myndighet inomdentillerkännasföreträda statenatt vars
låter sinMyndigheten sig iområde skall verka.bolaget tur representeras

ställföreträdare.behöriggenom
sådan belysas. Denmåste först äganderättensammanhangI detta som

servicebo-vår aktierna imeningutgångspunkten enligtideala attvore
Frågan dettahögskolorna.universiteten och ärdirektägdeslaget omav

de statliganaturligtvisförutsättningmöjligt. En äröverhuvudtaget attär
fristående medrättssubjektbetraktas rättsig kanför attsomorganen var

nyligenProblemet harexempelvis aktieposter.självständigt äga
:136,SOU 1994avtalmyndighetersStatligabetänkandetbehandlats i

avsnitt hämtat.varifrån följande är

myndigheterna intearbetet...,utgångspunkt förallmän ärEn att
rättssubjekt. Deenheterjuridiskasjälvständiga utgörnågrautgör

alltsåcivilrättslig meningIrättssubjektet ägerendast delar staten.av
barakapital. Detillgångar ellernågramyndigheterna inte egna

kapitalet.ochtillgångarnaförvaltar

påexempelbetänkandefram i sittlängredock attUtredningen ger
betraktatsdomstolsammanhangi vissafaktisktuniversiteten somav
förvaltningbeträffandevaritSå falletharrättssubjekt.civila t.ex. av

kunskapForskning föri propositionenLikaså regeringenhardonationer.
ochuniversitetuttalatsärskiltl99293:189och framsteg prop. att

skallmedgivande rätt ägaregeringens ägaefter atthögskolor —-
likvältordeforskningsbolag,avsåg visserligenbolag. Uttalandet men

rättshandlingskapaci-hahögskolor kanpå enskildapeka att egenanses
i längdenrättssubjektetifrågasättasocksåkan statenDettet. om

decentraliseringoch odelbart. Denbetraktaskunnakommer ettatt som
privaträttsligaöverlåtande uppgifterochstatsförvaltningen avav

sådanårenskett de görorganisationerföretag och senaste ensom
stårtidtill den knappaMed hänsynsvårtillämpad.princip alltmer som

ifrånutgår likvälvi ärvårt arbete ettförfogande för att statentill
denframhålladockVi villrättssubjekt.odelbart att genomom -

ställningstagandenkonkretaellerrättsutvecklingenpågående genom -
dettarättskapacitet,självständigtillerkännsmyndigheternade enskilda

såservicebolaget. lför ägandetfå konsekvensermåste direktaockså av
ocksåtillerkännashögskolornaochuniversitetenmåste naturligtvisfall

äganderätten.formelladen
alltså intehögskolornaanförtsvad ärKonsekvensen att varsomav

rimligenkan deservicebolaget. Däremotiantal aktierför sig kan äga ett
dåfråga blirägandet. Nästaförvaltaräkningför statens omgemensamt

förhögskolarespektivesjälvständigtutförasförvaltning kandenna av
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andel bolaget.i Eller annorlunda uttryckt, företrädare för varjeen om
högskola fri vid bolagsstämmanär självständigt för den andelröstaatt

bolaget Fråganförvaltar. förefaller inte ha lösts specifikt för denav man
statliga Såvittsektorns del. tvåvi kunnat finns fall Riks-utröna som
revisionsverket RRV för närvarande har för Bådabedömning. avser
två myndigheter tillsammans förvaltar hälften helägtettsom var av
statligt bolag. Vilken inställning RRV kommer inflytandefrå-tillatt ta

i skrivande stund inte klart. fåFör möjligt fårär attgorna om svar man
istället vända sig till den allmänna aktiebolagsrätten. Kan flera företräda-

för sinsemellan olika iägare Texten ABL ingenröstare samma ger
uttrycklig fråganvägledning, har behandlats i doktrinen. Följandemen
framgår Knut Rodhe, Aktiebolagsrätt 16:e upplagan 1993 s.180.av

vedertagenDet uppfattning, den flera aktier iär ägeratt etten som
aktiebolag måste på för samtliga aktier, densina irösta sättsamma

åberopar demmån han såsom stöd för dåsin Han kan interösträtt.
heller dela aktiepost påsin sig själv och ombud eller på fleraettupp
ombud, måste antingen honom själv ellerrösträtten utövasutan av

enda ombud.ettav

Mot bakgrund dessa uttalanden och i avsaknad särlösningar förav av
ifrånmåste utgåvi flera myndigheter, harstaten, att att gemensamtsom

förvalta statligt aktiekapital, är samstämmigt. Deett tvungna att agera
måste alltsåenskilda högskolorna förvaltandetöverensvara om av

regelverkägande. Ett nödvändiga beslut kanstatens garanterar attsom
måstefattas därför skapas.

praktiken högskolorna måsteI innebär detta med föratt gemensamt -
samtliga bindande verkan kunna överenskomma rentom vem som-
konkret skall företräda eventuellt hur ägandetägaren närmaresamt om
skall vilka vid ingåt.ex. bolagsstämma skall iutövas utses attsom
styrelsen.

Principema hur dessa ställningstaganden skallom gemensamma
ståndkomma fastslåstill kan förordning eller i övrigtgenom genom

regeringsbeslut. Ett högskolorna sinsemellansätt ärannat att genom
samverksavtal överenskommer sitt agerande. Oavsettom gemensamma

måsteden eller andra fastslåsformen används i regelverket attom ena
samtliga statliga högskolor deltar, vilket vi förutsättning förärtror en

sådant.bolagsprojektet måste alltsåVäljs avtalsfonnen samtligasom
åtauttryckligenhögskolor sig måstemedverka. Vidare reglerna läggaatt

fast majoritetsbeslut kan fattas hur inflytandet beslutsprocesseniatt samt
mellanskall fördelas högskolorna.
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regleringssät-enklastedetfunnitharbedömningsamladVid atten
statligadetfast hurläggerförordningregeringenär atttet genom

högskolor-ochuniversitetenförvaltasskallservicebolagetägandet avav
varjefördelenmedföra denskulle dessutom attDettagemensamt.na

förföreträdare ägaren.medverkaåläggsformellthögskola att som
förordningtexttillförslagframläggavaltdärförVi har ett somatt

tankenbyggerFörslageti denna attinledningsvisredovisas rapport.
högskolorochuniversitetstatligasamtligaför genomrepresentanter

vidföreträdahar ägarenfysiskmajoritetsbeslut attutser person somen
ålägga denkunnahögskolerepresentantemabörVidarebolagsstämman.

på dvs.inflytande visst sätt,sittägarföreträdaren utövaattgemensamma
behandlas stämman.frågor skalltill deståndpunktinta vissatt som

ingå iskallvilka attsig utsesDet kan rörat.ex. personer somom
majoritetenkelfattaskunnaSådant beslut börbolagsstyrelsen. genom

frågaiDock börhögskolerepresentantema.samladebland de om
två tredjedelskvalificeradkrävaskunnabolagsordningenändring i

högskolorna.mellanfördelasskallinflytandetFrågan hurmajoritet. är
statligafastamedhögskolornaochuniversitetenVår inställning är att

tvåtilldelasfakultetsorganisationformiforskningsresurser egenav
erhållersådanasaknarhögskolornamedanvardera resurserröster som
tilldelasbörhögskolornakonstnärligasjälvständigavardera. Derösten

deden ellerRösträtten utövas sompersonerröst gemensamt. aven
de konstnär-beträffandehögskolaelleruniversitet utomrespektive utser

skalldeniställethögskolorna, gemensamt utserliga sompersonsom
deras rösträtt.utöva
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Servicebolagets verksamhet3

får förvaltningsuppgifter.Servicebolaget inte anförtros s.k. Utredningen
bedrivakonstaterar de serviceuppgifter aktuella iäratt attsom

sådanbolagsform inte karaktär.är av
Syftet med verksamhet primärt till universitet ochbolagets är att -

högskolor ersättning erbjuda service. Den serviceverksamhetmot som—
antagnings- och upphand-i fall inledningsvis aktuellärvart avser

rådgivning.lingstjänster respektive juridisk
uppdrag för räkning tecknaRegeringen bör bolaget i att statensge

såvälavseende universitet och högskolors.k. ramavtal för avrop som,
så statsförvaltningen i övrigt.där möjligt,är

framgår vårvåra vi i analys och värderingdirektivAv att attav
frågori bolagsform skall behandla bl.a.serviceverksamhetenbedriva om

ha behandlatsyfte affärsidé. Efter inledningsvisverksamhetens att
går blivande bolagetsfrågan förvaltningsuppgifter, vi in detom

övergripande verksamhetssyftet varefterverksamhet. Vi först dettar upp
verksamhetsgrenar för närvarande aktuellavi belyser de ärnärmare som
frånför bolaget VHS.övertaatt

Förvaltningsuppgifter skall inte3.1

till bolagetöverlämnas

våra direktivsåväl högskoleverk 9495:165propositionen EttAv som
överlämnas till bolaget.framgår förvaltningsuppgifter inte skallatt

Någon i detta sammanhang medförklaring till vadnärmare avsessom
endast helt kortkonstaterasförvaltningsuppgift inte. I propositionenges

således i fortsättningen förhögskoloma kommer även attatt svara
tillträdesfrågor.ibeslut t.ex.

framgår förvaltnings-6§ 3 regeringsformen RFAv ll kap attst
enskild.association eller Omuppgift överlämnas till privaträttsligkan

får medmyndighetsutövning detta endast ske stöduppgiften innefattar
på offentliga förvaltningen skalldenlag. Bestämmelsen bygger attav

Endast under vissaförvaltningsmyndigheter 1 kap 8§ RF.utövas av
får förvaltningsuppgift anförtros icke-offentligaförutsättningar organ

eller personer.
analysera begreppenlångt härskulle föra alltför närmareDet att

anspråkförvaltningsuppgift. Utan allamyndighetsutövning och
myndighetsutövning sammanfattningsvisfullständighet skulle emellertid
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åtgärder uttryckdefinieras beslut eller andrakunna ärytterstsomsom
förhållandei till medborgarna.för samhällets maktbefogenheter

måste enbart innebära förpliktelse förMyndighetsutövning inte en
också vid s.k. gynnande beslut, beslutförekommaenskild kan t.ex.utan

förvaltningsuppgift betydligtutbildning. Begreppetantagning till ärom
användas med begreppetbland tycks detoklart. I synonymtsommer

så.gånger tycks det vidare I fallandramyndighetsutövning, än vart
sådanauppgifterstå därmed inte andratorde klart ändet att avses som

framstår myndig-enskildas rättssäkerhetbakgrundmot somav -—
hetsmässiga.

vår mening uppenbartdefinieras enligtdessa begreppOavsett hur är
eller övrigtvarken myndighetsutövande iserviceuppgifter äratt avrena

alltsåförvaltningsuppgifter. hindrar denIngetkaraktär utgöra attatt
föreslås Överförd,bedrivs VHS ochi dagserviceverksamhet av somsom

På ytterligaremotsvarande gällerprivaträttsli ordning.hanteras i sätt attg
förvaltnings-bolaget hindretserviceuppgifter kan anförtros att motutan

fömär.uppgifter träds

verksamhetsidénövergripande3.2 Den

affärsidén

den önskvärdasammanfattningsvisframgickförstudiens förslagAv att
skulle ha uppdragorganisationen bl.a.högskolegemensamma attsom

högskolor dessa ochsådan universitet ochservice tillutföra var ensom
organisationen. dettauppdra Ibereddatillsammansför sig eller attvar

verksamhet.bolagetsligger grunden för
lätintervjundersökningbl.a. denbakgrundMot styrgruppensomav

uttalande dethögskoleledningamas ärgenomföra och gemensamma
sig ha behovhögskolornaochuniversitetenuppenbart att avanser

Behoven varierarantal olika avseenden.iservice ettgemensam
grunden detnågon mellan högskolorna. Iutsträckning rörvisserligen i

service i syfte lösasamordnadbehovsig emellertid antingen attavom
specialistkompetens föreller behovuppgiftervissa avomgemensamma

tillräckligt underlaghögskolan ofta inte harenskildauppgifter där den
för kompetens.egen

till universitetövergripande verksamhetsyftet med bolagets ärDet att
dentillhandahålla utveckla serviceochhögskolor ersättningoch mot

optimaltför blibolaget-dessa efterfrågar. Härtill kommer attattsom
i övrigtockså övergripande syfteha tillbärkrafti börekonomiskt att-
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ochandra statliga myndigheter, kommunertillsälja kompetenssin
efterfrågar dess tjänster.landsting privata intressentersamt som

tillhandahållaalltså sinsyfte inteprimära ägareBolagets är att
hindrar dock inte bolagetkapital. Dettaavkastning insattmaximal att

sådant vinst i syfte fonderamåste på detdrivas sätt attattett generar
fortlevnad.bolagetsmedel för att garantera

påverkaservicebolaget självklart haranmärkasDet bör här attatt en
konkurrensfrågor nedanbeträffande vissamarknadfri och öppen se

normalt behöva upphandlakunder kommerBolagetsunder kapitel 4. att
offentlig upphandling1992: 1528med lagentjänster i enlighetdess om
fortlöpande tillsealltså nödvändigt för bolagetLOU. blirDet attatt

konkurrenskraftiga. Detdess tjänsterkvaliteteninriktningen och är
område bli detblir därförbolaget inom sittövergripande målet för att

bästa pådärmed kommersiellt alternativetochkompetentamest
framgå ekonomisk för-i kapitletmarknaden. kommerSom att om

får förutsättningar klaraha godabolagetvivaltning attatt ansesmenar
mål.detta

serviceuppgifterna allmänheti3.3 Om

Samarbetsområden huvudsak deilämpliga ärredovisasI förstudien att
alltidag, vilkahar iVHSserviceuppgifter styrgruppen menarsom

högskoleorganisation. Dessa ärväsentligt bör kunna övertas av en ny
högskoleutbildning,grundläggandeantagning tillstöd tilltekniskt

expertstöd i upphand-utrustning ochkvalificeradupphandling m.m.av
utvecklingADB-administrativjuridisk servicelingsärenden, samt

förserviceuppgifterockså naturligaområdenservice. Dessa nämns som
våra9495:165 ochhögskoleverkbl.a. propositionen Ettibolaget

direktiv.
undantag förserviceuppgifter medVHSdelar uppfattningenVi att -

olikagrunden för bolagetsbörAUADB-service se nedan utgöra-
låstfår blibolaget inteverksamhetsområden. klartVi vill dock göra att

utveckla ochkunnaFörutomdessa verksamhetsgrenar.till just att
ocksåmåste kunnabolagetservicenförändra den befintliga starta nya

inomförutsättning deNaturligtvis underverksamheter. att rymsav
bolagsordningensinnebärverksamhetsidé. Detbolagets övergripande att

måste tillräckligt vid.reglering i denna del vara
beskriva de olikasärskilda rubrikerunderviI det följande attavser

något bör bedrivashur deochserviceverksamheterVHS omgrenarna av
verksamhetsidé.respektivederassamt ange
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studenter till3.4 Antagning av

högskoleutbildninggrundläggande

antagningsverksamhetföljande beskrivning denI förstudien gjordes av
idag bedrivs VHS.avsom

studenterhögskolor beslutar själva antagningochUniversitet avom
särskilda behörighets- och urvalsreglerutbildningar ochtill olika om

med juli 1994 har medlen förutbildningsvägar. Från och 1olikaför
Idaghögskolor.anslagen för universitet ochtillförts ärantagning

beslut huroch högskolassåledesdet varje universitets eget an-
det skall uteslutan-exempelvisskall genomföras,tagningen om vara

samordnadskall delta tekniskteller ide lokal antagning om man
antagning.

betydande och teknisk kapacitet förkompetensVHS finnsInom en
anställda under25Avdelningen harsamordnad antagning. menca

tjugotalytterligareunder kantoppbelastningen ettsomrarna
uppdrags-avdelningen. Antagningenpåverksamma ärvarapersoner

mellan och respektiveavtal VHSreglerasfinansierad och genom
kostnaden uppgår till 30totalahögskola. Denochuniversitet ca

skall förVHS sinaår. Principenmiljoner kr ersättasär attper
bedrivs således vinstmotiv.kostnader. Verksamheten utan

huvudsakligen längreomfattarsamordnade antagningenDen
publicerarsammanställer ochAvdelningenutbildningsprogram.

behörighetsreglermed gällandeutbildningsvägarsamtliga som
samordnade antagningen.denomfattas av

grundläggande högskoleut-studenter tillVHS antagning av
ochför universitetsåledes serviceinsatsfrämstbildning är en

studenterna antagningennaturligtvis viktigt förhögskolor. Det är att
tillträdetsökförfarandet ochunderlättar självapåutformas sätt som

högskola harochvilket respektive universitetutbildning,till högre
antagningssystemet.vid utformningenbeaktaatt av

pålokaltantagning studenterframgått beslutenfattasSom om av
HF. Det1993:100,högskoleförordningenkap 1l§lärosätena 8se

såsomhandläggningsproceduren,också under självaför beslutgäller
HF ellerfrån behörighetsvillkor 8 kap 3§dispensställningstagande till

Respektivebehörighetsbeslut.överklagandeyttrandetill över av
antagningsav-alltså antagningsmyndighet. Arbetet VHShögskola är

åtgärdertekniskt samordnandeberedandesig tilldelning inskränker
uppgifterförberedandebeslut.antagningsmyndighetemas Dessainför
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utför i enlighet med fastställsVHS regler högskolorna själva. Isom av
syfte underlätta den praktiska hanteringen hari högskoleförordningenatt

framgårinförts regel vilken8 kap 11§ HF maskinelltatten av
såsomframtaget besked antagning gäller högskolans beslut.om

således åtgärderDet kan konstateras de vidtas VHSatt som av
antagningsavdelning inte myndighetsutövande eller i övrigtär av av

frågaförvaltningsuppgifts karaktär. renodlade serviceupp-Det är om
framstårgifter, uppenbart inte minst verksamhetenvilket attsom genom

Någrauppdragsfinansierad. formella eller i övrigt principiellaär
betänkligheter lägga nuvarande uppgifter privaträttsligtVHSatt ut ett

såsom alltsåbolag inte. Studenternas kravmöterettorgan en
tillgodosetträttssäker behandling universiteten ochär attgenom

förvaltningsrättsliga kanhögskolorna själva har det fulla Detansvaret.
gårtilläggas utvecklingen successiv överföring olikamotatt en av

nivån.lokalaantagningsuppgifter till den Inte minst bidrar den nya
informationsteknologin till detta. Redan i dag kännetecknas de hög-
skoleövergripande serviceuppgiftema renodlad administrativ ochav

clearing.teknisk samordning samt
ocksålikhet vad anförts VHS i allmänhet, gäller förI med som om

antagningsavdelningen har upplevt problem i den nuvarandeatt man
högskolorna inte i tillräckligmyndighetsformen. Man att ut-anser

för sin serviceverksamhet. särskiltsträckning tagit Detta äransvar
antagningsområdetpå därviktigt VHS verksamhet integreradär nära

årendehandläggning. Särskilda tydlighetmed högskolornas kravegen
ansvarstagande ställs mellanoch övergripande därför i samarbetet

högskolorna, och i detta avseende. An-uppdragsgivama, dvs. VHS
låtit förståledning har önskartagningsavdelningens att ettoss man

från högskolornas sida, vilket i sin förutsätterstörre attturengagemang
högskolorna direkt inflytande verksamheten. Dettaöverett menarges -

servicebolagkunna verksamhetenbör ske övertas ettman avom-
självständigt.vilket förvaltas och högskolornauniversitetenav

Sammanfattningsvis verksamhetsidén för bolagets antagnings-blir
erbjuda högskoloruniversitet ochverksamhet ersättningatt mot

rationell deras arbete medservice samordningskaraktär i antaattav
studenter grundläggande högskoleutbildning.till
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3.5 Upphandling

upphandlingsverksamhet.följande VHSförstudienI sägs om

högskolor upphandlaruppdrag och VHSPå främst universitetav
kvalificerad anläggningar,upphandlingsavdelning utrustning,

ramavtal Påtecknar förinredningar och tjänster egetsamt avrop.
Upphandlingsavdelningenramavtalträffas förinitiativ avrop.

anställda. Verksamhetenkr har 15miljoner och10omsätter caca
uppdragsfinansierad årnuvarande heltplanskall enligt vara

199596.
eller allasamordnas mellan fleraAvtalsöverenskommelser som

servicevillkorbättrehögskolor kanoch priser,universitet änm.m.ge
upphandlingen. samordnad förEnsköterde för sig resursvarom

upprätthålla kompeten-förbättre förutsättningarupphandling attger
erbjuderbrett område. VHS sinapersonalenhos ävenöver ettsen

anledningen detbl.a. denhögskoleområdet,utanförtjänster attav
bibehålla och stärka kompetensen.personalenunderlättar för att

utredningens harmedlemsskapet EU,iEES-avtalet numera anm.
tidigare.regleradupphandling blivit fastaremedfört offentlig änatt

hög-initiala informationsinsatser inomkrävt vissaDet har att
meddetunderlättats finns instansskolesektorn har att enavsom

området.kunskaper inom
samordnad upphand-medfastställa vinsternaomöjligtDet är att

betydande.de kandock rimligtling Det är attatt anta varam.m.
serviceverk-betraktaupphandlingennuvarandeDen är att som ren

detnationell synvinkelhögskolor.och Urtillsamhet universitet är
de ejfektivitets-högskolor utnyttjarochuniversitetangeläget att

upphandlingsområdet.påföreligga samverkankan ivinster som
det bör föreligga starkaden bedömningenStyrgruppen gör att

samordna planering ochhögskolorochför universitetincitament att
olika utrustning.upphandling typer avav

konsult-upphandlingsavdelningframgått VHSerbjuder i dagSom
tjänster.inredning ochkvalificerad utrustning,upphandlinghjälp vid av

högskolor utnyttjasuniversitet ochförsta handerbjuds iServicen men
kultursektominom främstmyndigheterandra statliga samtäven avav

hålla hög volymdettaoch landsting. Genom sättkommuner att en
synergieffekter. Avdelningenuppnås positivaupphandlingstjänstema

medarbetama.blanduppehålla hög kompetenskan härigenom
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upphandlingsområdetbedriver inomkonsultuppgifter VHSDe som
Uppgifternaservicekaraktär.uppdragsfinasierad ochenbart ärär av ren

eller i övrigt förvaltnings-myndighetsmässigai inget avseende av
i enlighet med högskolornasdärmed lämpligenkaraktär och kan egna—

önskemål servicebolaget.överföras till-
träffa s.k.vidare i dag uppdragupphandlingsavdelning harVHS att

å sidanavtal tecknas mellanför Härmedramavtal enaavrop. avses som
privaträttsligtVHS ellerbefullmäktigat t.ex. ettettstaten organgenom

åfrånerhållit och andra sidansärskilt uppdrag staten enorgan som
åtar sigGenom avtaletutrustning eller tjänsterleverantör m.m.av

produkter till visst rabatterat prisöverenskomnaleverantören levereraatt
Även deleverantören.myndigheter handlartill de statliga omsom av

formellt tvingadeavtalet omfattar intestatliga myndigheter är attsom
förmånligt.ifrånfår utgå det nonnaltavtalet,enligt ärattmanavropa

också därmed LOU:s krav.uppfyllerMyndigheterna
ramavtal,tecknar för närvarande cirka 30Upphandlingsavdelningen

vårastatsförvaltningen i dess helhet. Enligtförflertalet gällervarav
behovet fortsättningsvissärskilt uppmärksammadirektiv skall vi attav

sådana avtal.tecknakunna
tillskulle naturligtvis kunna begränsasRamavtalsupphandlingen

högskolesektom. Det skulle innebärauniversitets- ochenbart att
tecknautsträckning skulle tvingasstatsförvaltningen i övrigt i stor egna

önskvärt.naturligtvis varken rationellt eller Storramavtal. Detta är
förhållandevis möjligheteri sigvolym innebär större att genom

den statliga upphandlingen totalt.villkor förskapa bättreramavtalen
först och främst högskolornadvs.intressenterServicebolagets egna --

kretsramavtalen omfattarskulle därmed större avengynnas om
destatsförvaltningen. Härtill kommerhelamyndigheter, helst gynnsam-

också statsförvaltningen i övrigt.föreffekter detta skulle hasomma
förlämplig kompetenspersonal harUpphandlingsavdelningens att-

ramavtal.och tecknaförhandla framvid sidan konsultinsatserrenaav -
utnyttja. Viservicebolageti framtidenbörkompetens naturligtvisDenna

talar förentydigtalltså finna sakliga skälintekan än attattannat
också fåbörframdelesupphandlingsverksamheten servicebolagetinom

statsförvaltningen.möjligt, helateckna ramavtal för,möjlighet att om
någraså föreligga formellaFrågan fall kanslutligen det iär om

uppgifter privaträtts-invändningar dennalägga etttypmot att ut av
ligt bolag.

civilrättslig avtalspart. Dettamånga sammanhangagerariStaten som
några dess myndigheter,någon ellerförvisso oftasker av mengenom

exempelvis bolag. De faktumocksånaturligtvis skekan ett somgenom
med stödfår lag ochläggasmyndighetsutövning endast ut attatt av
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förvaltningsuppgifter får åläggasinte det aktuella servicebolaget,nu
inget hinder för bolagetutgör regeringens försorg får iatt genom

uppdrag för räkning teckna sig alltsåramavtal. Det inteatt statens rör
uppgifter måsteformella skäl eller bör hanterasom som av av en

myndighet. Samtliga omständigheter talar vårdärför enligt uppfattning
för erhållerservicebolaget uppdrag möjligt för helaatt att om-
statsförvaltningens räkning teckna ramavtal för avrop.-

Den upphandlingsverksamhet i dag bedrivs alltsåVHS börsom av
i eller utvecklad form överföras till servicebolaget. Verksamhets-samma
idén för upphandlingsverksamheten kan definieras upphandlings-som:
funktionen skall erbjuda professionellt stöd till främst universitet och
högskolor denoch statliga kultursektorn andratill organisa-ävenmen
tioner.

3.6 Juridisk service

framgårAv förstudien bl.a. följande juridisk service.om

juridiska verksamhet deVHS områden enligt denär ett av som
ovannämnda 76 bordepropositionen 199192: ha finansierats med
anslagsmedel. Utvecklingen har emellertid verksamhetenvisat att

bra uppdragsfinansiering beräknasför och bli helt uppdrags-passar
finansierad uppdrag från främst och högskolor.universitetgenom
Statsmakterna heller särskildahar inte preciserar några myndig-

ställerhetsuppgifter krav på måste inneha juridiskattsom man
kompetens uppdragenför genomföra utbildninginom ochatt
forskning. Behovet sådan kompetens således frågaärav en som
respektive och högskola haruniversitet avgöra.att

Verksamheten förvaltningsrätt avtalsrättochspänner över samt
civilrätt såsom upphovsrätt och arbetsrätt.annan
juridiska redan idagVHS helt efterfrågestyrd. Verksam-service är

heten enligt betraktaskan mening servi-styrgruppens som en ren
ceuppgift till och högskolor.universitet

Till denna beskrivning följande bestårkan läggas. VHS juridiska enhet
två jurister motsvarande tredjedels assistent. Innevarandesamtav en

budgetår omsluter 1,6verksamheten miljoner. Uppdragen delsärca av
löpande karaktär under längre period löpande avtal och delsen av
engångskaraktär utbildningsinsatst.ex. eller uppdrag föraatten en
domstolsprocess. Normalt lämnas uppdragen universitet ochav
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håll,från myndig-högskolor, uppdrag främst andra statligaannatmen
också.förekommer Allt talar för fortsatt behov juridiskheter, ett av

går vårutvecklingen uppfattning ökatservice och enligt snarast mot ett
syfte skapa bärkraftig juridisk verksamhet bör ytterligarebehov. I att en

kompletterande uppdrag vid sidan högskolesfären.satsas avresurser
juridiska verksamhet servicekaraktär inslagVHS är utanav ren av

förvaltningsuppgifter. bör lämpligen -i enlighet med högskolornasDen
önskemål servicebolaget.överföras till—

juridiska servicenblir verksamhetsidén för denSammanfattningsvis
juridiskt stöd till ochprofessionellt främst universiteterbjudaatt

andratill organisationer.högskolor ävenmen

utvecklingADB-serviceAdministrativ3.7

framgår AUADB-servicedenvåra direktivförstudien,Av att somm.m.
Vi delar inteservicebolaget.regi bör kunnabedrivits i VHS övertas av

uppfattning.längre denna
högskolevärlden utförgenomförts idecentraliseringdenGenom som

uppgifterutsträckning själva dehögskolor iochuniversitet stor som
Såvitt ochvi kan bedömapå AUADB-verksamhet.skulle ligga en -

underinterimstyrelse,rådgjort med den arbetsgrupphaefter att se
någonviservicebolagets tillkomst-förberederkapitel 5 attmenarsom
Vissaföreligga.efterfrågan dessa tjänster inte kommernämnvärd att

verksam-till för den övrigadock krävas stödADB-rutiner kommer att
Sådan organisa-kompetens bör dock lämpligensåsom antagning.heten,

fråga.iverksamhetentillförastoriskt
bedriveri dag intepersonalflyktkan tilläggas VHSDet att p.g.a.

ursprungligen tänkt. DetAUADB-verksamhet det sätt varsom
såledesverksamhet innebärdennaservicebolaget intefaktum övertaratt

personalmässi problem.inga ga
alltså servicebolaget inte börskäl vianfördaAv att engageramenar

AUADB-verksamhet.sig i
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ekonomiServicebolagets4

vilketekonomiskabefintligabildasskall inomServicebolaget ramar,
Medel förtillskjutas.kommermedelstatliga inteinnebär attatt nya

tillföraskapitaltillskott måsteytterligareeventuellaochinvesteringar
bör generelltvanlig upplåning. Regeringenellerhögskolorna viafrån

miljonertill 10ägartillskotts.k.medge högskolorna görarätt att upp
kronor.

sida tillstatsmakternasfråntillskjutasmåste dockSärskilda medel
särskiltbolagetuppstårkostnaderdetäckande att genomgenomsomav

pensionsskulden.föravtal övertar statens ansvar
löpande driften.denskall finansierabolagets tjänsterFörsäljning av

serviceverk-VHSutvecklingenhittillsvarandebakgrund denMot avav
kommandeunder denuppnåskunnakostnadstäckningbör fullsamheter,

tolvmånadersperioden.
konkurrenshinder enligtmedförafår inteverksamhetServicebolagets

fallet eftersomblihellerSå lär intekonkurrenslagstiftning.gällande
kostnadsnivån.tillmåstebolagets prissättning anpassas

databaseradedetendasttillgångbör övertaServicebolaget som
redan avskrivet.vilketH 91, ärantagningssystemet

mervärdesskattesynpunktmedförbolagiseringenförändringarDe ur
högskolorna.förkostnadsökningarinnebär inga

revisionunderkastadeServicebolaget kommer typatt avsammavara
stiftelser.bolag ochandra statligaförgällerRRV som

servicebo-frågeställningarolika röralla desamlar vikapitelI detta som
bolagetsfrågannaturligtvisHär intarförvaltning.ekonomiskalagets om
längdenimöjligheterdessdvs.driftenlöpande attfinansiering denav -

vissabehandlardärmedsambandIställning.centralöverleva en-
statligöverföringareventuellaskattefrågorochkonkurrens- samt av

kapitalbehovbolagetsmeddock avsnittet samtinlederViegendom.
beslutahögskolorochuniversitetfrågor förformella attvissa rättenom

till bolaget.ägartillskottom

kapitalbehovservicebolagetsAllmänt4.1 om

aktiekapi-aktiebolagslagen ABLiföreskrivetvadFörutom är omsom
kapital förtillräckligttillförasbolaget attmåste naturligtvis etttal,

och förinvesteringarinitiala ettnödvändiga garanteraattkunna göra
Härtillpensionsskulden.statligadenfrämstÖvertagandeeventuellt av
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kommer måstebolaget tillföras medel detatt initialtsom ger en
nödvändig förmåga fluktuerande kassaflöden.möta Bolagets likvidi-att

måstetet garanteras.
våraAv direktiv framgår bolaget skall bildas inom befintligaatt

ekonomiska måste såDetta tolkas statliga medel inteattramar. nya
kommer tillskjutas. Bolagets initiala kapitalbehov måste alltsåatt
tillgodoses befintliga medel inom högskolesektom. Redan härgenom
måste dock förutskickas visst kapitalbehov sådan karaktäräratt attav
det inte rimligen frånkan tillskjutas universitetens och högskolornas
nuvarande medel. Det gäller kostnader uppkommer i sambandegna som
med bolaget tidigare statligtövertar anställd personal. den månatt I
bolaget tvingas måstepensionsskuldenöverta den naturligtvis täckas

tillskjuter medel. Som VHS föreslagit i sitt remissytt-att statengenom
rande betänkandet Ett högskoleverköver SOU 1994:153 gällernytt
vidare såmedel verket varit aktuellt erhållitskulle haatt som om- -
till täckande underskott intill dess serviceverksamhetema blivitattav
fullständigt uppdragsñnansierade skall nyttjas för täcka det under-att
skott hos berörda uppstårverksamheter fram till dess gårdeattsom

till servicebolaget. Viöver slutligen medel krävs förattmenar som
utveckling det databaserade antagningssystemet H 91-systemetav
också rimligen bör tillskjutas från sida. måsteDessa medelstatens
nämligen under alla förutsättningar tillföras antagningsverksamheten

under vilket huvudmannaskap den bedrivs och vilkaoavsett denvägar
finansieras. Vi kommer frågorutveckla dessa i det följande.att

måsteNaturligtvis den löpande verksamheten tillräckligagenerera
intäkter för bolagets fortlevnad. Förutom täckandetatt garantera av
bolagets fasta och rörliga driftskostnader måste intäkterna normalt
fortlöpande kunna visst överskott vinst. Som vi kommer visaattge -
under avsnittet den löpande driften, kommer bolaget i fallvartom -
efter övergångsperiod kunna sälja sina sådanServicetjänster iatten en-
omfattning tillräckliga intäkter tillförs bolaget. Vi räknar medatt denatt
löpande finansieringen kommer kunna ske ianspråktagandeatt utan av

statliga medel.nya -
Genom det kapital inledningsvis måste ställas till bolagetssom

förfogande och de intäkter verksamhetengenom som genererar, menar
alltsåvi servicebolagets drift kan säkerställas. Riskerar verksamhetenatt

gå måsteinte ihop naturligtvis i första hand sedvanliga affärsmässigaatt
metoder marknadsutvidgning, prismaximering och kostnadsminimering-

till Uppkommer ändå underskott i rörelsen förutsätts universite-—
och högskolorna tillskjuta medel till täckande förlusterna.ten Innanav
sådant beslut fattas måste högskolornaett ha gjort analysen som

säkerställer förutsättningarna för berörd verksamhetatt inte ändrats i
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Vimotiverad.ekonomisktsådan formomfattning att menarvoreannan
direktivenstår överensstämmelse medsådan iockså prövning attatt en

efter vederbör-skall detta skemåste direktivenske. Enligtägartillskott
frågan vilka formellakommande avsnittbeslut. Iliga tar upp om

bli nödvändiga.sammanhang kandettabeslut isom

ägartillskottBeslut4.2 om

medel tillstatligatillskjutanär myndighetersgällerdet rättRättsläget att
författning ellerklarlagd itydligtinteassociationerprivaträttsliga är

myndighetersstatligaUtredningenFrågan behandlatsharpraxis. omav
förordningsreglering.också föreslagit viss1994:136avtal SOU som

fårmedel inteframgårregeringsformenkap. statensAv 9 att
framgår 9Vidarebestämt.riksdagen haranvändas sätt änannat av

behövsomfattningfastställeri denriksdagenlagkap. 9§ att somsamma
den.förfogandetegendom och överförvaltningenförgrunder statensav

får vidtasåtgärd viss slagföreskrivadärvid utankanRiksdagen att av
tillstånd.riksdagens

strid medfår användas imedel intesåledes uppenbartDet är att
ligger imedelsanvändningenemellertidOmförordnande.riksdagens

fast,lagtriksdagenVerksamhetsinriktningallmännamed denlinje som
från förriksdagenmedgivandeförstå uttryckligtsåvitt ingetvi kankrävs

ocksåSåsom redovisasregi.privaträttsligmedel istatligafå överföraatt
det hellerfinnsavtal 175myndigheters s.statligabetänkandeti om

medelstatligaförbjuderregeringsformenföreskrift i attingen som
syfte.dettaanvänds i

får överförahögskolaelleruniversitetfrågaEn helt är ettannan om
såfår inteUppenbarligenmedgivande.regeringenssådana medel utan

angivit iändamål regeringendetstrideröverföringenske mot somom
regeringstill-frågantycksövrigtpå Iellerregleringsbrev sätt.annat om

betänkande s.nämndairedovisasstånd uppfattningaroklar. Olika ovan
rådande oklarhetundanröjandeföreslår till attUtredningen175-177. av

regeringstillstånd införkravförordningsregel införsuttrycklig omen
privaträttsligaiägarinsatsers.k. organ.

regeringenshögskolavår konstateradel kan vi utanFör att somen
fall inteinärvarandeförservicebolaget,itillstånd ägarinsats vartgör en

naturligtvis behovBolaget harbestämmelse.någon uttrycklibryter mot g
så ochsnabbtkantransaktioner görasdenna etttypatt avav

ändamål regle-angivits idetmöjligt. Omobyråkratiskt sätt somsom
börhögskolan rimligendärförviinte träds fömär,ringsbrevet attmenar



42 SOU 1995:73

kunna tillerkännas förtroendet självständigt få besluta kapitaltill-att om
skottet. föreslårVi därför regeringen generellt medger universitetatt att
och högskolor tillståndsärskilt får tillskjuta kapitalutan högst 10om
mkr, vilket också inkluderar aktiekapitalet se nedan.

4.3 Servicebolagets aktiekapital

I aktiebolagslagen ABL finns regler aktiekapitalets storlek. Syftetom
med bestämmelserna skydda bolagetsär fordringsägare,att att garantera

det skapas bolagsfönnögenhet och förmögenheten behållsatt inomatten
bolaget. Ett aktiekapitalstörre underlättar erhålla för rörelsenatt
nödvändig kredit och motverkar missbruk aktiebolagsfomien.av

Som under 2.3 indelasnämnts aktiebolagen tvåi kategorier,numera
publika och privata aktiebolag. De reglerna i frånABL gäller dennya
l januari 1995 och har tillkommit bakgrund EG:s bolagsdirektiv.mot av

Som vidare framgått skall privat bolag ha aktiekapitalett ett om
minst 100 000 kronor och publikt minst 500 000 kr. Gräns-ett om
dragningama tvåmellan de formerna publika, till skillnad frånär att
privata, skall ha erbjuda allmänhetenrätt teckna och förvärvaatt att
aktier och andra värdepapper bolaget ut.som ger

Servicebolaget tillhör privata aktiebolag och aktiekapitaletgruppen
vårbör enligt uppfattning bestämmas till 100 000 kr, dvs. till minimini-

vån. Skälen härtill följande. Genomär bolagetägeratt ärstaten
kreditvärdigheten garanterad ocksåoch därmed skyddet för fordrings-
ägama. Genom RRV:s insyn nedanse torde vidare risken för missbruk
undanröjas och dessutom rimligen risken för likvidationspliktär dvs.-
då hälften aktiekapitalet förbrukas liten, eftersom såi fallägarenav -
tillskjuter kapital. Aktiekapitalet bör tillskjutas högskolornanytt av
själva och fördelas enligt de principer gäller inflytande översom om
den förvaltningen.gemensamma

I bolagsordningen bör dock minimibelopp, 100 kr,000 ochettanges
maximibelopp däröver. Om maximikapitaletavsevärtett bestäms till

måste400 000 kröver dock minimibeloppet höjas eftersom detta inte
får understiga fjärdedel maximibeloppet. Att vi inte bereddaären av nu

precisera maximibeloppet beror följandeatt orsaker.
Vi har framhållit bolaget behöver visst kapital föratt ett egetnyss att

den nödvändiga rörelsefönnåganinitiala skall tillräcklig. Medvara
hänsyn till kassaflödenas åretvariationer och behovetöver av resurser
för utveckling för bibehålla nuvarande databaserade tekniskaatt t.ex.
stödsystem intakta sådanttorde rörelsekapital ligga mellan 5 och 10ett
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aktiekapi-erhållasstorleksordningen kani denmkr. attResurser genom
företaget000 kr,erforderliga 100dehögre taratttalet änavsevärtsätts

förfråninledningsvis statenägarentillskottlån eller genomupp
bolaget.reservfond inomuppbyggnad av en

vår aktiekapitaletmeningenligtbörskälAv angetts varanysssom
rörelsekapitalbehovetnivå. börlåg hellerInterelativt aven

skulleför bolagetlån ägarsituationen göratillgodoses även omgenom
förmånligt Behovetpris.lån tillenkeltrelativtdet att ta avupp

sådan formitillgodosesvår uppfattningenligt attrörelsekapital bör
sådantbestämd. Etttydlig ochblirbolagsbildningenmedavsikten

med närockså synsättgängsetorde överensstämmaförhållningssätt
tillhandsdenvilketkoncerner, närmastärbildas inomdotterbolag

avsiktsför-tydligainte dennaLånealtemativetjämförelsen.liggande ger
klaring.

i formägartillskottmedalternativetåterstår endastDärmed ett av
mellanavvägningenreservfond. Hurför byggalikvida medel att enupp

situatio-ekonomiskadenberorskallaktiekapitalet görasochdenna
bolagsbildningentidpunktvid denverksamhetenberördaför dennen

aktiekapitaletfördenvi övre gränsskäldettasker. Av att somanser
medsambandfår ibestämmasbolagsordningen attmåste ianges

måstedärmedfår sambandbildas. Ibolagetbeslutarregeringen attom
avräkningpensionsskuldhanteringockså samtfattasbeslut m.m.avom

blivande bolaget.och detmellan VHSgöras

driftenlöpandedenFinansiering4.4 av

servicebolagetsbedömningvälgrundadkunna göraFör avatt en
redovisningmedavsnittdettainlederförutsättningar,ekonomiska en

år VHSuppnått deunderserviceverksamhetema tredet resultat somav
resultatekonomiskabolagetsdärefterredovisarViverkat. prognos aven

1995. Vifrån juliden 1räknatmånaders perioden12den förstaför
formelltskältidsmässigafrån bolagetsammanhangi dettabortser att av

vidförstserviceverksamhetemaaktuella ettdekommer överatt ta
under dennadriftenförutskickat kommerSåsom vitillfälle.senare

därefterförunderskott,med visst atttroligenperiod generera
Viöverskott.visstkostnadernatäckaintäkter för samttillräckliga att ge

skalllämpligendriftsunderskotteninitialahur deförslagvissalämnar
täckas.

förväntade resultatservicebolagetsbedömningenVid den närmare av
i formvinsterockså direktabeakta devår mening,måste enligtman,
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lägre priser väl fungerande upphandlingsservice kommer attav som en
skapa för universitet och högskolor med flera myndigheter. Vi attavser
redovisa vissa beräkningar i detta sammanhang.

4.4.1 Ekonomiskt resultat under 199293-199495

Nedan redovisas andelen uppdragsfinansiering för uppdragsverksam-
heterna under den tid existerat.VHS Med andel uppdragsfinansiering

frånandelen intäkter främst universitet och högskolor i relation tillavses
TabellVHS totala kostnader för uppdragsverksamheten. nedan1 visar

samtliga verksamheter utvecklats positivt.att

Tabell Andel uppdragsfinansiering uppgifterna för 199293 och 199394 är
från årsredovisninghämtade för 199394. UppgifternaVHS för 199495 är en
gjord under juni 1995.prognos

199293 199394 199495

Antagning 0% 3% 92%
Upphandling 0% 31% 64%
Juridik 17% 70% 92%

Omvandlas andelen uppdragsfinansiering till totala uppdragsintäkter
och kostnader blir bilden den i tabell 2 nedan.som anges

Tabell Uppdragsintäkter och totala kostnader mkr, löpande priser.

199293 199394 199495

Antagning Intäkter 0.1 0.9 29.0
Kostnader 38.4 34.9 31.5

Upphandling Intäkter 0.0 4.0 6.0-
Kostnader 15.7 13.0 10.4

Juridik Intäkter 0.3 1.3 1.5
1.6Kostnader 1.8 1.6

Skillnaden mellan kostnader och intäkter har finansierats VHSgenom
myndighetsanslag. differensDenna skulle underskott i denmotsvara ett
löpande driften servicebolaget funnitshade i dag.om
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såvälföruppdragsfinansieringlåga andelendentillOrsaken
och 199394199293underupphandlingsverksamhetenantagnings- som

betaltmöjligheterformelladå saknade att taverksamheternabådaattvar
tjänster.för sina

direktivmyndighetsspecifikadeEnligtjuli 1992.denbildades 1VHS
regering-199394-199596budgetårenföranslagsframställningför som

servicemyndighetorganisationskommittén förför1992fastställde enen
finansierashuvudsakligenverksamhetVHSskullehögskolan,inom

nämndesdirektivenhögskolor. Iochfrån universitetuppdraggenom
heltförutsattesupphandlingsverksamhetenuttryckligen varaatt

direktiveniinte1996. Härutöverjuliuppdragsfinansierad den 1 angavs
dockåladesVHSuppdragsfinansieras. attskulleverksamhetervilka som

verksam-redovisa199495-199596föranslagsframställningen eni
uppdragsfinansieradandelenhursärskiltdärvidochhetsanalys ange

ökas.skulleverksamhet
septemberilämnadeanslagsframställning VHSfördjupadedenI

skulleantagningsverksamhetendetverketföreslog1993 mestaatt av
fördesjuli 1994budgetåret 1199495. Denfr.o.m.uppdragsfinansieras

grundutbildningsan-högskolornastillramanslagfrån VHSmedel över
högskolornaochuniversitetenavtal meddärefterträffadeVHSslag och

antagningstjänster.försäljning avom
upphandlingsav-kundebudgetåret 199394undertidefterFörst en

Dessförinnankonsultroll.i sinarbetabörja manvardelningen nya
med detenlighetiutrustningsramamafrånmedelfördelaatttvungen

kundeservicenjuridiskadenEndastanslagssystemet.gällandetidigare
uppdragsfinansieradeunderbörja arbetaomgåendealltså tämligen

former.
uppdragsfinansieringandelen antag-ökningenkraftigaDen avav

förklaras199495199394 ochbudgetårenmellanningsverksamheten av
avtallöpandeerhöllsuteslutande somintäkterna nästan genomatt
upphand-ochJurist-högskolor.ochuniversitetsamtligamedtecknades

ikonsultverksamhetbedriverlingsverksamhetema, däremot, mer
sigarbetatidvissskälnaturliga attvarvid det tartraditionella former, av

ochbåde personalenförläggasskalldettaTill attmarknaden.in
beställarrollkonsult- ochövergången tillinnebarkunder renen
naturligtsåledesförhållningssätt. Det attiskillnaderfundamentala var

kundeinteuppdragkostnadstäckningövergång fulltilldirekt genomen
andelenökningengradvisabudgetår. Denundergenomföras avett

därförmåstetabellframgår motuppdragsfinansiering avsom -
fickserviceverksamhetema startafaktumdetminstbakgrund inte attav

god.mycketbemanningalltförmed stor somanses-
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Ett viktigt inslag i konsten uppnå ökad uppdragsfinansieringatt är
naturligtvis sänka kostnaderna påatt intesätt vanligt iett ärsom
anslagsfinansierad verksamhet. Kostnadsutvecklingen framgår ovan av
tabell Den visar för upphandlings- och antagningsverksamhetemaatt
har kostnaderna budgetårenunder 199293-199495 minskats med
mellan 20 och 30 %. Noteras bör detta för antagningsavdelningensatt
del skett samtidigt anmälningstiden kortats, antalet sökande ökatsom
markant från 87 000 sökande 199192 till 114 000 199495 samt
tillträdesbestämmelser och sökalternativ blivit alltmer komplexa.

Beträffande kostnaderna för antagningsverksamheten bör vidare
påpekas för budgetåret ingår199495 utgifteratt 2,5 mkr enligt VHS
budget för antagning utomnordiska gäststuderande, framtagandeav av

bedömningshandbok för utländska gymnasiebetyg,en gemensam
utveckling H 91 gymnasiereformen skriftlig och muntligsamtav p.g.a.
information riktar sig till andra sökande ochän uppdragsgivare.som
Dessa kostnader ingår inte i uppdragsavtalen med högskolorna.

4.4.2 Ekonomisk för de tolv förstaprognos
månaderna

Följande det löpande driftsresultatet, inklusive. investe-prognos avser
ringar i datorutrustning och inventarier. såledesDen inkluderar inte
kostnader föranleds bildandet såsomservicebolagettsom av av
engångsvisa belopp till täckande pensionsskuld,av m.m.

Antagning. Intäkterna kommer någotminska från 29,0 mkr tillatt
27,9 mkr. Anledningen härtill Stockholmsär universitet i vissatt
omfattning dragit sig den samordnade antagningen. Genom dettaut
avhopp dåoch redan inledda rationaliseringar fullföljs, kommer
samtidigt kostnaderna minska med mkr.1,2 Härutöver bedömsatt
kostnaderna kunna minska med cirka 0,6 mkr effektivaregenom en
organisering det kommande servicebolagets personal- och ekonomi-av
adminstrativa stöd. Därmed skulle underskott 1,8 mkr föreliggaett
under de tolv kalendennånadema,första 1,0 mkr hänför sig tillvarav
tjänster ligger inom för nuvarande uppdragsavtal medsom ramen
universitet och högskolor och 0,8 mkr för tjänster ligger utanför.som
Därefter utgårkommer, ifrån,vi full kostnadstäckning erhållaskunna

prissättningen i kommande avtal med universitet och högskolor.genom
Upphandling. Omslutningen utestående offerter visar intäkternaatt

kommer öka med 2 mkr under 199596 budgetåretatt jämfört med
199495 uppgåoch till 8,0 mkr under de månaderna.tolv första
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skulleDärmedmkr.10,4 ettoförändrade,bliKostnaderna förväntas
Däreftermånaderna.tolv förstadeföruppkommapå mkr2,4underskott

uppvisas.nollresultatkommer attett
upphandlingsav-ramavtalfördatabasdenoklarhet ärEn som

beräknasskickfärdigtbudgetåret 199495. Iunderbyggerdelningen upp
ovanståendeingår ivilkamkr,1,0cirkadriftskostnaderden generera

intedatabasen ännuärFinansieringenmkr.10,4totalkostnad avom
avgjord.

underbeloppuppgå tillberäknasIntäkternaJuridik. somsamma
effektivvidmkrcirka 0,1medminskasKostnaderna. kan en199495.
såledesbörVerksamhetenstöd.administrativabolagetsorganisering av

nollresultat.uppvisakunna ett
månader-förstainvesteringsbudget de tolvförochdrifts-löpandeEn

följande.enligtsammanfattasalltså kunnaskullena

universitetfrånUppdragsintäkter
mkr37,4högskoloroch m.m.
mkr41,6Driftskostnader
mkr4,2Underskott

tolvför dedriftsunderskottFinansiering4.4.3 av
månadernaförsta

antagnings-deldenpå Förolika sätt.finansieraskanUnderskott av
uppdragsavtallöpandehänförlig tillunderskott ärverksamhetens som

kostnadssänkningar ärfrån deföljande. Bortsett somgällermkr1,0
prishöjningarantingenskefinansieringmåstemöjliga genomgöra,att

Vikapital.tillskjuterägarenellerantagningstjänstema attgenomav
utnyttjas.handförstaialternativetförraifrån detutgår att

liggerunderskottantagningsservicensdelden somBeträffande av
ledning,servicebolagetsbörmkr,0,8uppdragsavtallöpandeutanför

skallöverhuvudbolagetfrågansigställavår uppfattning,enligt om
skefinansieringmåsteskeså skallOmverksamheter.dessadriva
ochuniversitettillockså säljstjänsterdessaantingen attgenom

VHSnuvarandeanslagsmedelutnyttjandeellerhögskolor avgenom
regeringensstår tillanslagelleranslagHögskoleverketsanslag, som

sittiVHSsammanhang attnoterasdettabör iDetdisposition.
1531994:SOUhögskoleverkEttbetänkandet nyttremissyttrande över
Omanslagsmedel.högskolornastillöverförsmedelvissaföreslagit att
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så sker, vilket vi förordar, det konsekventär bolaget vidatt ett-
bibehållande denna service säljer den till universitet och högskolor.av -

Beträffande upphandlingsverksamheten gäller följande. Målet har
hela tiden varit uppnå fullständig kostnadstäckning den juliatt 1 1996.
Vi har ingen ifrågasättaanledning detta kommer lyckas. VHS haratt att

förmedel täcka de underskott uppkommer framavsatt tillatt dennasom
tidpunkt. I och med VHS läggs ned och servicebolag bildas kanatt ett
denna planering inte fullföljas. Vi emellertid det viktigtäratt attanser
servicebolaget inte redan i belastas med deficiterstarten ärsom
hänförliga åtagandentill planering och under den tid berördasom
verksamheter varit del VHS. Mot den bakgrunden bör deten av
underskott uppstår i verksamheten fram till den tidpunkt dennasom
övergår till servicebolaget täckas anslagsmedel. Detta bör kunna skeav

anspråktai outnyttjade medel nuvarande VHS anslagsme-attgenom av
budgetåretdel för från199495 eller det nybildade högskoleverkets

myndighetsanslag för 199596.

4.4.4 Sammanfattande bedömning fråganav om
servicebolagets finansiering den löpandeav
driften m.m.

Vi sammanfattningsvis i full kostnadstäckning föratt stort settmenar
den löpande uppnåsdriften bör kunna i de föreslåsverksamheter som
övergå till servicebolaget under bolagets verksamhetsår.första Vi
förutsätter därvid finansiering sker de underskott uppkommeratt av som
under denna period och hänförlig Påtill myndighetstiden.är längre sikt
förutsätter bolagets verksamhet kommer målutvecklas deatt att mot

angivits under kapitel 3 bolagets verksamhet.som om
Vid samlad bedömning incitamenten för servicebolagetsen av

verksamhet bör ocksåemellertid in de ekonomiskauppenbaravägaman
fördelar verksamheten hos bolagets uppdragsgivare,som genererar
främst universitet och högskolor. Dessa fördelar tydligast beträffandeär
upphandlingsverksamheten och kan lämpligen belysas med följande
exempel. Det faktum exemplet nödgas bygga vissa hypotetiskaatt
antaganden, hindrar inte klara indikationerdet verksamhetensatt ger
uppenbara fördelar.

Verksamheten med ramavtal för högskolesektom tillsammans med
objektsupphandlingen lågt räknat 500 årligen.mkromsätter Om man

påverksamheten skapar rabatter 10 % vilket i fall inteantar att vart-
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vinsterna ide direktauppenbarligenblirantagandeför högtär ett -
år.50 mkrkostnaderuteblivnaform perav

vårt fönnenandetalar enligtfördelarekonomiskauppenbaraDessa
Även upphandlingsverksamhetensåledes driftenför sig själva. avom

detunderskott,visstmedtidenunder förstaförväntaskan vore
verksamhet i bolagetsdennabedrivainteoförsvarligtekonomiskt att

regi.

fördelningPensionskostnadernas4.5

kommerVHSbedrivsi dagserviceverksamhetDen somavsom
sådansigservicebolaget. Dettill rörframgått överföras enatt om

anställningsskydd1982:80verksamhetsövergång i lagen omavsessom
anställnings-personalensövergår berördadenLASEnligt 6b§LAS.
nej. Bortsetttackarden anställdeintebolagetfrån tillVHSavtal om

förberedelsearbetetkapitel 5anföras ifrån kommervad att omsom
personal-gå deinutredningendärför inteövergången, attinför avser

kostnaderVissaverksamheten.i denfrågor aktualiseras somnyasom
måstepersonalövergången beröras.dockbetingas av

konstaterarsemesterskulden,frågan latentadenBeträffande först om
verksamhetsövergången personalenså vidlitentroligenvi den äratt

ellertillsinförläggaförväntas semestermerparten sommarenav
Viförsumbar.sammanhangdetta ärden iförhösten snarast menaratt

kunnarimligen bör överbolaget,arbetsgivaren, taÖvertagandedenatt
kompensation.särskildsemesterskulden utan

pensionsåta-förbeträffande kostnadernafalletAnnorlunda statensär
våra direktiv skallEnligtöverföras.skallpersonalgande för den som

medsambandifördelningpensionskostnademasbelysasärskilt
övergången.

1992 prop.kompletteringspropositionenibehandladeRegeringen
pensionsåta-garantier förstatligafrågan199192:150, bilaga 1:1 om

tillverksamhetstatligöverföringsamband medganden i annanav
verksamheterstatligaframgår debl.a.associationsform. Härav att som

överlåts alltidellerassociationsform sätttillombildas annatannan
iupparbetatspensionsåtaganden harför debör bära ansvaret som

innebärDetpensionssystemet.statligaför detverksamheten inom ramen
till detöverförsochnuvärdeberäknaspensionsåtagandenaprincipi att

Övertagandet pensionsåta-pensionsskuld.nybildade bolaget avensom
Betalningsskyldig-ochbolagetavtal mellanibör regleras staten.gandet

övergår till bolaget.därmedpensionsåtagandeförheten statens
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Beträffande den skattemässiga situation uppkommer vidsom
pensionsåtagandenÖvertagande statliga framgår vidareav samman-

fattningsvis följande nämnda proposition. sambandI medav ovan
pensionsåtagandenÖvertagande statliga utlöses särskild löneskatt.av en

Den bör alltid belasta den avskilda verksamheten. Ansvaret för skattens
betalning skall regleras i avtalet mellan och i sambandstaten motparten
med övertagandet verksamheten pensionsåtagandet.och I avtalet börav
dessutom bolaget alltid förpliktas efter övertagandetatt snarast trygga
de pensionsåtagandena.överförda Förslaget bygger tanken att
Riksgäldskontoret får i uppdrag utfärda statlig borgen till deatt
verksamheter övertagit statliga pensionsåtaganden.som

I propositionen inget bolagetsägs pensionsåta-övertarattom som
såsomgandet ocksåskuld bör kompenseras statliga kapitaltill-en genom

vårskott. För del vi detta det principiellt naturliga sättetsettanser vara
lösa fördelningsfrågoma på. Självfallet det orimligtatt att utanvore

kompensation belasta såsomverksamhet i detta fall servicebo-en ny -
laget med skulder från verksamhet.som emanerar en annan-

VHS har uppdragit Statens löne- och pensionsverk SPV att
beräkna löneskulden den 30 juni 1995 för den personalper som
tjänstgör i servicedelama. Genom preliminärt besked har SPVett
fastställt pensionsskulden till i det miljoner kronor.närmaste Visex
saknar anledning det slutliga beskedet kommer frånavvikaatt anta att

någondetta i utsträckning.större
framgått stårAv vad alltsådet klart det statliga pensionsåta-attsom

gandet i VHS avtal bör såsomservicebolagetövertasgenom av en
pensionskuld knappt miljoner kronor. Vidare bör i avtaletom sex

åläggasbolaget betalningsansvar för den löneskatt utlöses isom
samband med övertagandet. emellertidDet viktär bolagetyttersta attav

åtagandenkompenseras för sina i sådetta avseende. Om inte sker direkt
vid så förstårövertagandet, kommer vitt bolaget likvidations-att vara
pliktigt frånredan början.

4.6 Värdering och tillgångaröverföring av

m.m.

våraEnligt direktiv skall vilka tillgångarstatliga i sambandange som
med bolagiseringen bör föras till servicebolaget ochöver göra en

Överföringenvärdering dessa. skall ske kostnadsneutralt sätt,ettav
vilket så månvi tolkar tillgångarna åsättsi den reellt värdeatt ett- —
bolaget skall för detta.ersätta staten
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eller interimstyrelsearbetsgruppdel kontaktat denVi har i denna
kapitel 5vidare underservicebolaget seförbereder bildandet avsom

från elleravsikt VHSförinte haroch därvid inhämtat statenattatt man
förtillgångar databaserade stödsystemetdetandrai övrigt änöverta

antagning H 91-systemet.
ienligt de principerdirektavskrivet använtsH 91-systemet är som

ingående vidnågot värdesåledes inteoch kommer attstaten ge
föruppgraderingarvissakräver dessutomDetbolagsbildningen. att

nivå bedrivs idag,antagningsarbetetdentillfredsställandefungera
investeringskost-med vissa initialabelastasvarför bolaget kommer att

91-interimstyrelsen Hmedi likhetskäldessanader. Av attmenar
blirmedför bolagetåsättas värderimligen kaninte attettsystemet som

vår meningenligtVärdet skallersättningsskyldigt gentemot staten.
krona.tillupptas en

frånanföra följande. Bortsettvill vi härutöver91 attBeträffande H
påkravalltså tillbehöverexisterandedet systemet nyaanpassas

framtidhögskolan inom närakommerantagningen,flexibilitet i en
medgerhelt stödsystemutvecklabehövasannolikt nyttett somatt
slagskildavid antagning änclearingmöjligheterbetydligt allsidigare av

Såväl 91uppgradering Herbjuda i dag.möjligtvad är att somavsom
måste de s.k.belastakostnaderhelt ärutveckling nytt systemett somav

tillresurstilldelningnuvarande fördetinomprislappama systemet
ocksågällerMotsvarandehögskoleutbildning. t.ex.grundläggande

studiedokumentation.fördatorbaseradeför detkostnaderna systemet
centralatillbestritts anslagtidigareharslagKostnader dessa urav

utomordentligtvår uppfattningbestämdaenligtmyndigheter. Det är
förutsättningartill ochstödför utgörkostnaderangeläget systematt som

högskoleut-grundläggandedenuppföljningochadministrationför av
så inteOmprislappama.beräkningvidbeaktasfulltbildningen, ut av

genomföra deninte kunnahögskoloruniversitet ochsker kommer att
gårdettavården utvecklingen utoch attnödvändiga systemen utanav

utbildningens kvalitet.över
eller mindreberöra desammanhangvill vi i dettaSlutligen mer

löpafortsätterträffat ochharlångsiktiga kundavtal VHS attsomsom
Viserviceverksamhetema. atttagitbolagetefter det över menaratt

avtalsrättsli-enligttill gängsemeddelandeefterbolaget- motpartema -
avseendei formellttvingas slutadessakanprinciper överta utan attga

statligaolikamellanträffadeoftaavtalen ärfaktumavtal. Det attnya
roll.vår uppfattning ingenenligtdärvidspelarmyndigheter
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4.7 Vissa konkurrensrättsliga frågor

Som framgåtttidigare skall servicebolaget påverka marknadöppenen
och därmed konkurrera med eventuella andra aktörer vid försäljning av
sina tjänster. frågaEn viktig för bolaget blir därför tillseatt att
verksamheten inte bedrivs konkurrenshindrande dvs. i stridett sätt,
med konkurrenslagen 1993:20, våraKL. Enligt direktiv skall vi
särskilt uppmärksamma frågor.dessa

KL syftar till undanröja och motverka hinder för effektivatt ochen
fri frågakonkurrens i produktion och handel med tjänsterom av varor,
och andra nyttigheter. Lagen tillämpbar på företag, begreppär ett som
definieras fysisk eller juridisk driver verksamhetsom en person som av
ekonomisk eller kommersiell Det saknar betydelse verksam-natur. om
heten påinriktad ekonomisk vinstär eller inte. Verksamhet myndig-av
hetsutövande undantagen. Vi alltsåkanär konstatera KLnatur äratt
tillämpbar det kommande servicebolaget.

Enligt kanKL förbjudna konkurrensbegränsningar föreligga dels vid
vissa samarbete mellan företag och dels vid missbruktyper av av
dominerande ställning marknaden. Samtliga dessa begränsningar är
naturligtvis tillämpliga servicebolaget på andrasättsamma som
företag. dettaI sammanhang inskränker vi dock till behandlaattoss
frågor kopplade till bolagets särskilda förutsättningar ägtattgenom vara

under förvaltning antal Frågormyndigheter.staten ettav gemensam av
missbruk dominerande ställning s.k. underprissättning ochom av genom

skattesubventioner här intresse.är av
frågorDessa har behandlats i Konkurrensverkets Skattesub-rapport

ventioner, underprissättning och konkurrens varifrån1995, följande är
hämtat.

Med underprissåttning konkurrensrättsligi mening och detiavses
fallettypiska företag sänker påpriset produktviss föratt ett atten

konkurrenterna träda från marknaden eller hindraatt ut nya
avsiktföretag träda in. En med sådant förfarande påatt ärett att

sikt erhålla merinkomster höja priserna efter detatt attgenom
konkurrenterna eliminerats på marknaden. Syftet merinkom-är att

skall deöverstiga förluster initialt erhålls densterna som genom
reducerade prisnivån.

Och vidare.
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eller flera sidamissbruk från företagsEnligt 19§ KL är ett av en
förbjudet. Exempelden svenska marknadendominerande ställning på

underprissättningförbjudet missbruk underprissättning. Förpå är att
gällande följande.med krävsstrid KL skall kunnai göras

dominerande marknaden.påFöretaget är-
denvad faktiskaunderstigerFöretagets priser motsvararsom—

kostnaden verksamheten.för
sedan, enkeltuppfyllda skallnämnda villkordessa tvåOm är-

slåmedavsikt prissättningenuttryckt, företagetsvisas är attatt
möjlighet höjaföretagetkonkurrent. Därigenomut attgesen

sådantotalt ekonomisk vinstochpriset görasett genom enen
prissättningsstrategi.

vår uppfattning, dessapå skulle, enligtservicebolagetTillämpade
i fallOtvivelaktigt kommerföljande resultat.principer vartge -

utsträckningverksamhet iservicebolagetsinledningsvis stor vara—
antagnings-på gäller inte minst förmarknaden. Detdominerande

ifrånutgår tjänsterpriset bolagetsverksamheten. Däremot att
så faktiskadet understiger deninte kommernormalt sättas attatt

någon risk förredan denna grundskulleDärmedkostnaden.
någotställning inte föreligga. Skulle priset idominerandemissbruk av

så får det iden faktiska kostnadenså understigerdetfall vartsättas att
slå konkurrenter.uti syftefall inte ske att

ifrågasatt underprisättningsambandfråga aktuell i medblirEn som
offentligkonkurrensrättslig effektverksamhet vilkenoffentlig ärav

Frågan behandlats i Konkurrens-upphov till. harsubventionering kan ge
formProblemet gäller subvention inämndaverkets ettrapport. avovan

privatägt gällertill företagriktas ävenpenningbidrag ett omsom
själv-förutsättning detoffentligt under utgörföretaget ägtär att en

29.bl.a. följande s.juridisk Iständig person. sägsrapporten

pådominerande ställningfråga harden mån företagetI i en
till prismarknaden och använder subventionen sätta ettatt som

exklusiveverksamhetende kostnaderna förunderstiger faktiska
möjligt prissättningensubventionen det och för sigi pröva motär att

blirhävda företagtorde dock svårtKL. Det attatt somvara
penningbidrag kommunenstaten syfteisubventionerat formi avav

nedsatt måste hållatill pristillhandahålla varortjänster ett ettatt
kostnaderna brytaför inteverkligaavspeglar depris att motsom

fall bli följden lågtdetta kankonkurrensproblem iKL. De ettavsom
sådan tordeochsubventionenföljdindirektpris är som somaven
med stöd KL.möjlig ingripaintenämnts motatt avovan vara
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Mot bakgrund vad anförts kan vi inte dra slutsatsenänannatav som
servicebolaget under de givna verksamhetsmässiga förutsätt-att —

ningarna svårligen kommer sig skyldigt otillåtentill konkur-göraatt-
alltsårensbegränsning. erhållerDet gäller bolaget subventioneräven om

i frånform kapitaltillskott universiteten och högskolorna.statenav
I detta sammanhang vidare fråganhar ställt det faktum attoss om

servicebolagets primära kunder universiteten och högskolorna är
desamma de samtidigt förvaltar ägandet bolaget, skullesom som av

något problem i konkurensmässigtutgöra avseende. Vi konstaterar att
så någonlänge krav otillåtenKL:s tillgodoses, konkurrensbegränsning
inte uppkommer enbart detta skäl. Bolagets måsteledning och ägareav
emellertid uppmärksam problemet på sådantoch inte ettvara agera

ifrågasättasverksamheten kan konkurrensrättsligsätt synvinkel.att ur
Vi vill slutligen i detta sammanhang uppmärksamma tillämpningen
lagen 1992:1528 offentlig upphandling, LOU i samband medav om

upphandling Såvittservicebolagets tjänster. förståkan LOU:särav
regler tillämpliga vid universitets och högskolors, andra statliga
myndigheters respektive kommuners och landstings upphandling av
bolagets alltsåtjänster. påDet kommer ankomma bolaget vidatt att

beställningar i konkurrensanbud medstörre eventuella andraavge
aktörer utgårbolagets marknader. Vi ifrånolika vidare bolagetsatt
kunder kommer kunna teckna s.k. avropsavtal tjänstervissa iatt om

erhållasyfte därigenom rabatt.att
våra konkurrensfrågomaI enlighet med direktiv har vi beträffande

haft samråd med Konkurrensverket. Vi redogör i det följande för verkets
synpunkter skrivelse till utredningen den 13 juni 1995 isamt ger

våraanslutning till och dessa kommentarer.var en av
Konkurrensverket det vikt servicebolagetsäratt attanser av
återspeglarpriser för verksamhetsområde.kostnaderna varje enskilt

verksamhetsområdenBolagets kostnader för olika bör därför särredovi-
från områdeför undvika överskott används tillatt att ett attsas

finansiera område.kostnaderna inom ett annat
Vi delar uppfattning utgår alltsåKonkurrensverkets i denna del och

ifrån särredovisning kostnaderna genomförs enligheti med verketsatt av
påpekande.

2. Konkurrensverket avkastningskrav bör fastställas föratt ettmenar
servicebolaget det krav påställs bolag medmotsvarar somsom

kapital- och likviditetsbehov.motsvarande omsättning samt
Även i detta verkets uppfattning utgår alltsåavseende delar vi och

ifrån bolaget kommer uppställa rimligt avkastingskrav.att ettatt
Bolagsstämman har regler seenligt gällande under 2.3 fattaattovan
beslut vinstdisposition.om
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informerashögskolorna börKonkurrensverket attatt omanser
enligt lagentillhandahåller upphandlasbörbolagettjänster som

LOU.upphandling,offentlig1992:1528 om
tillämpligvår LOUockså uppfattning äranfört attSom vi ärovan
respektivesjälvklartDettjänster.bolagets ärpå upphandling av

såväl dettailagen följstillsehögskolasuniversitets och attattansvar
avseenden.andrasom

anförantagningsverksamhetentilldatastödetBeträffande4.
datorutrustningdenfölj ande. OmsammanfattningsvisKonkurrensverket

hård-såvälförstår härmedsåvitt vianvänderdagVHS i avser mansom
innebärasannoliktdetkommerbolaget, attmjukvara attägs avsom

köpatillhänvisadeenligt LOUupphandling är attvidhögskolorna en
inköphögskolornasbolaget. Förenbart atttjänster garanteraatt avav

därförmöjligt förutsättsså lågt pris atttillskerdatortjänster som
institutionfristående statligfrån bolagetdatorutrustningen ägs av en

myndighet.eller
utgångs-Konkurrensverketskonstateravi förstvår del kanFör att
inteVHSmissuppfattning. Staten ägerdelvisbyggerpunkter ensen

Datorkapacite-hårdvaran.utrustningenmaskinellanärvarande denför
iskeså rimligenoch kommer ävenföretagfrån privatköps ettten

framtiden.
datorstödförframgått självai dagDäremot ägs programmensom --

behovetbakgrundMot91antagning Htill staten. av upp-avav
heltbehovetsikt,längreoch, nyttettdettagradering program,avav
Övertagandeägandemässigtintevår meningframstår enligt ett som

svårt deladärförVi harkonkurrensfördel för bolaget. attpåtaglignågon
farhågor detta avseende.iKonkurrensverkets

förstår detviKonkurrensverket attanförSlutligen som --
ursprungli-uppdragavtaldesvårligen kanservicebolaget överta som

ochuniversitetenhärtillSkäletVHS. attgivits till anges varagen
verkettycksstället atträttssubjekt. Iskildahögskolorna är mena

upphandlingdå först efterochpåmåste nyttslutasavtalsamtliga
enligt LOU.

grunden förverketfått kännedom attunderhandviSom menarom
befintligadeavtalenlöpande ärde attkanbolaget inte övertaatt
avseenderättsligtiinteVHStill ärfrån högskolornauppdragen

Visjälv.med sigavtalinte träffakanavtal.bindande Staten, anser man,
tvåintekanVisserligenföråldrat synsätt.detta är ettattmenar

anledningivarandraåtgärderrättsligavidtamyndigheter gentemot av
skullför deninnebär intedetemellan. Men attavtalstvist dem manen

varandra.avtal medträffakanpåstå faktiskt intedekan att
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Konkurrensverkets innebär visynsätt det servicebolagetattsom ser
i konkurrensmässigt avseende behandlas vadsämre än gäller försom
nybildade bolag i allmänhet. Det nämligenär ytterligt vanligt att nya
företag går in i verksamheten med äldre upparbetade kundrelationer. Så

dåalltid fallet bolagär köpert.ex. Som vi anförtett ett annat.upp ovan
bör de löpande avtal VHS slutit överföras till bolaget. Vi dettaattmenar
väl kan ske invändningar från konkurrensmässiga synpunkter.utan

Sammanfattningsvis konstaterar alltsåvi KL:s allmänna regleratt om
otillåtna konkurrensbegränsnin gäller för servicebolaget. Vi attgar menar
dessa bestämmelser bör möjliga för bolaget uppfylla inomattvara

för den tänkta verksamheten. Vi konstaterar också LOU:sramen att
bestämmelser så beloppsmässigt nödvändigtär skall tillämpasom- -

offentliga i deras upphandling bolagets tjänster.av organ av

4.8 Mervärdesskatt moms
Enligt direktiven skall vi belysa vilka effekter överföring VHSen av
serviceverksamheter till servicebolag får från mervärdesskattesyn-ett
punkt.

.Statliga frånmyndigheter till skillnad privaträttsliga associationer-
utgåendedebiterar inte till andra statliga myndigheter. Detmoms-

innebär VHS i dag inte debiterar universitet och högskoloratt moms
de tjänster tillhandahåller. Däremot debiterar VHS naturligtvisman

för tjänster säljer till icke-statliga såsom till kommu-moms man organ,
och landsting.ner

förhållandeDetta ändras övergångeni och med till servicebolag.ett
såsomalltsåBolaget kommer andra bolag tvingas debitera högskolorna

Eftersom emellertid statliga myndigheter har avdragsrätt förmoms.
utgående innebär någoninte bolagiseringen kostnad förmoms,
högskolorna mervärdesskattesynpunkt.ur

Servicebolaget kommer underkastat redovisnings-vara samma
principer gäller för andra bolag vilket bl.a. innebär attsom momsen
inlevereras och redovisas till skattemyndighetema. De statliga universite-

frånoch högskolorna köper tjänster påbolaget redovisarten som samma
ingåendei dag rekvireraroch densätt i enlighet medsom momsen

nuvarande system.
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Revision4.9

imed vadenlighet sägsvi ikapitel skalldettaAvslutningsvis i som-
servicebolaget.frågan revisionbehandladirektiven avom-

kap. ABL.meddelas i 10aktiebolagrevisorer ireglerAllmänna om
Ombolagsstämman.väljasrevisorlag skalll§ dennaEnligt 10 kap. av

föreskriva imöjligtemellertiddetskall är attflera revisorer utses,
ialladock intedemfleraeller utsesbolagsordningen att aven --

deframgår minstvidare3§ ABLkap.10 attordning. Avsärskild en av
auktoriserad ellerskallbolagsstämmanrevisorer utses varaavsom

skalldennekrävsförutsättningarvissaUnder attgodkänd. vara
årliga revisionenför denvivår kan konstateradelauktoriserad. För att

hangällerdessadentvå revisorer. För atthabörservicebolaget ene av
måste iochbolagsstämmanordning vartvanligiskalleller hon utses av

RRVRiksrevisionsverketbörandregodkänd. Denfall utses avvara
bolagsordningen.iföreskriftsärskildmedenligheti

RRV. Avskegranskningsärskildkanårlig revisionFörutom av
statligagranskningRiksrevisionsverkets1987:519lagen avom

sådana organisa-får granskaframgår verketstiftelseroch attaktiebolag
författningnågonreglerad i lag ellerverksamheten ärtioner annanom

anslagsmedel ellertillskottellerägareeller avstaten genomsomom
inflytandebestämmandeharnågotpå sätteller ettavtal annatgenom

lagstiftningtill denna1993:958följdförordningenIverksamheten.över
såvitt viinnebärfår granska. DetRRVaktiebolagdesärskilt somanges

listan överskall förasservicebolagetocksåförståkan uppatt
gransk-Riksrevisionsverkets1993:958förordningeniaktiebolag om

stiftelser.ochaktiebolagstatliganing av
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införFörberedelser5

verksamhetsövergången samt

iförslagutredningens
sammanfattning

arbetedetbildinledningsvisvill vikapitelavslutandedetta avI enge
sida förhögskolornasochuniversitetensfrånbedrivsochbedrivitssom

verksamhet.servicebolagetsförberedautredningenvid sidanatt av -— såpåinledasskall kunnaverksamheten ettnaturligtvisSyftet attär
defattatregeringendeteftermöjligt atteffektivt äroch sättsnabbt som

punktforrnisammanfattarHärefterbesluten.formellanödvändiga
till beslut.våra förslag

arbeteFörberedande5.1

arbeteinriktatpraktisktbedrivsutredningdenna ettsidanVid merav
få1995juliefter den lmöjligtså snabbtsyftar till att somsom

bedrivits i näraharFörberedelsearbetetverksamhet.iservicebolaget
utredningen.medkontakt

högskoleverkpropositionen EttpågrundatriksdagsbeslutEnligt
denefterVHShögskoleserviceförVerketskall199495:165prop.

serviceverksam-såvittbildasHögskoleverketdå1995julil avser-- Detuppgifter.dessaservicebolaget övertarintill desskvarlevaheterna
tusenkronorsmyndighets.k.bedrivasskallVHSfortsatta ensom

dennaunderstyrelseföreslås ledas samtuppdragsmyndighet och enav
direktör.en

servicebo-övergången tillinför ettarbetetinriktadepraktisktDet mer
inleddesVerksamhetenmånad.slutetfr.o.m.bedrivitslag har av mars

ofonnali-relativtdåsitt ännuhögskolorochuniversitetmed genomatt
Akademis-SvenskamellansamarbetsorganHögskoleförbund ettserade

RektorskonventHögskolomasoch Nya gemen-Rektorskonferensenka
kallasoegentligtnågotkom attGruppenutsåg arbetsgrupp.samt en

inlednings-bestodochstyrelsennedaninterimstyrelseservicebolagets
BirgittaPalmér,Ingegerdordförande,LindIngemarrektorenavis av

styrelsenharHoneth. SenarePeteruniversitetsdirektörenStymne samt
verkställandeochEkmanStigchefenadministrativemedutökats

undersammanträdenstyrelsensTillLindström.Johnnydirektören som-
AnderssonJohnnyundertecknadehartillfällenvid fyravåren ägt rum -
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och Gustaf Dyrssen i viss utsträckning utredningenssamt experter
adjungerats jämte styrelsens konsult Klaes G Andersson respektive
sekreterare Barbro Wallin. Styrelsen har också exekutivutsett en
tjänsteman verkställande direktör, konsulten Hans Forsell, ledaatt
det konkreta förberedelsearbetet.

måDet i detta sammanhang påpekas styrelsen självklart inte fattaratt
några bindande beslut eller i övrigt kan någragöra avtalsmässiga
åtaganden för det kommande bolagets räkning. Dess uppgift alltsåär
uteslutande bereda marken för den kommandeatt verksamheten genom

förberedande åtgärder.rent
Två viktiga frågor för styrelsen har varit vid sidan utgöraattav-

referensgrupp till utredningen hantera det kommande bolagetsatt-
personal- och lokaliseringsfrågor.

Beträffande först personalfrågoma konstaterar styrelsen service-att
bolaget i fall inledningsvis bedrivaatt vart verksamheteravser samma

för närvarande bedrivs VHS servicedelar. Arbetsrättsligt innebärsom av
detta Övertagande s.k. verksamhetsövergång i lagenen som avses
1982:80 anställningsskydd alltsåoch medför anställnings-om attsom

övergåravtalen till bolaget. sådan övergångEn sker under förutsättning
den enskilde arbetstagaren inteatt sigmotsätter den. Det alltsåkan inte
fråganbli några personalneddragningar redan övertagandetom genom

sådant. Inte heller inledningsvis efter det påbörjatbolaget sinsom att
verksamhet planerar någrastyrelsen dimensioneringsförändringar.

En väsentlig personalfråga styrelsen uppmärksammat behovetärsom
inte kompetens i samband med övergången.att tappa Vissa under-av

handskontakter har därvid tagits i syfte säkerställa strategisktatt att
viktig gårpersonal inte förlorad i samband övergångsfasen.med

lokaliseringsfrågornaBeträffande har styrelsen konstaterat att
servicebolaget bör lokaliseras till och ha sitt i Stockholm.säte De mer
konkreta lokalfrågoma inteär lösta.ännu Styrelsen och VDn

sig för tillfället aktivt i hitta kostnadsmässigt och i övrigtattengagerar
lämpliga lokaler för verksamheten. Ett problem i detta sammanhang

det faktumutgör Högskoleverket i fall delvis haratt behov devart av
lokaler för närvarande utnyttjas VHS serviceverksamheter. Detsom av
omedelbara för lokaliseringen det resterande VHSansvaret efter denav
1 juli 1995 har intill dess denna myndighet i sig existerar den s.k.4 - -
Högskoleverksutrednin Kontakter förekommer därvid mellan dennagen.
utredning och styrelsen i syfte lokalfrågomahantera så smidigtatt ett

möjligt. Utgångspunktensätt naturligtvis undvikaär denattsom att
berörda personalen skall behöva flytta omgångar.i flera måDet här
tilläggas antagningsverksamheten enbart kan flyttasatt under vissa
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antagningpågående medarbetetdetför inteperioderbegränsade avatt
skallstudenter störas.

budgetfastställaockså medstyrelsenarbetarnärvarande attFör en
såvitt vi kanverksamhetsperiod. Eftersomförstaservicebolagetsför -

med denöverensstämmautsträckning kommerförstå iden attstor—
häranledningvisaknar4.4.2under attbeskrivit senedanprognos

på den.innärmare

förslagUtredningens5.2

sammanfattningsvisfår vianfört,i dennaPå grunderde rapportovan
föreslå regeringenatt

bildagodkännande ettriksdagensmed attenlighetibeslutar
högskolorochuniversitetservice tillföraktiebolaghelägtstatligt

m.m,
samfällthögskolornaoch attuniversitetenstatligadeuppdrar

aktiebolaget,såsom ensamägareföreträda staten av
för-regler förfastställereller sättförordning annatgenom

ägande,valtandet statenav
bildat-så det är attaktiebolaget snartuppdraglägger ut ett -

ochsåväl universitetenramavtal förtecknaräkningför statens
övrigt,istatsförvaltningenförhögskolorna som

bolagetfår tillskjutahögskolorochuniversitetstatligamedger att
miljoner10tillkapitaltillskjutai övrigtaktiekapital uppsamt

kronor,
aktiebolagetochmellantecknasavtal statenföranstaltar attom

statligadetÖvertagandeförbolagetkompenserai syfte avatt
pensionsåtagandet.
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Kommittédirektiv
WW

E

universitettillserviceföraktiebolagEtt Dir

högskoloroch 1995;53m.m.

regeringssammanträde 199523denvidBeslut mars

uppdragetSammanfattning av

detframuppgiftmedtillkallas att tautredaresärskildEn
regering-förbehövsförslag attdeframoch läggaunderlag som
bildafrågan etttillställning attslutligskall kunna omtaen

förföreträdarehögskolorna ärdärservicebolaghelägtstatligt
staten.

Bakgrund

Rektors-AkademiskaSvenskaharregeringentillskrivelseI en
hemställtRektorskonventHögskolomasoch Nyakonferensen

högskolornaförserviceuppgiftermedgerregeringen attatt
servicejuridiskupphandling,antagning,samordnadavseende

fårutvecklingadministrativochADBfrågaiservicesamt om
aktiebolag.servicebolaghelägtstatligtformibedrivas ettav

företrädadärvidskall statenhögskolor somochUniversitet
innefattararbetsuppgifteranförtrosskall inteBolaget somägare.

bådadeävenskrivelsen attnämnsmyndighetsutövning. I
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rektorsorganisationema har bildaenats att ettom gemensamt
förbund, Svenska Högskoleförbundet SHF, i åstad-syfte att
komma för universitet och högskolor aktiven mera gemensam
intressebevakning.

Regeringen har behandlat rektorsorganisationemas förslag i
propositionen Ett högskoleverk 1994951165.nytt I proposi-
tionen föreslås myndighet medatt Högskolever-namneten ny
ket skall inrättas den juli1 1995. Högskoleverket skall enligt
förslaget deöverta myndighetsuppgifter f.n. ankommersom
Verket för högskoleservice VHS, Kanslersämbetet Rådetoch
för grundläggande högskoleutbildning. Ansvaret för påatt
uppdrag ombesörja VHS:s nuvarande serviceuppgifter, dvs.
antagning studerande, upphandling, juridisk service och AU-av
ADB-service, föreslås möjligt överföras till statligtsnarast ett
helägt bolag med högskolorna företrädare för Istaten.som

påavvaktan detta kan ske skall VHS:s rollatt renodlas till att
enbart serviceuppgiftema. Regeringen har angivit slutligavse att

ställning till bolaget kan först sedan tillräckligt underlagtas ett
redovisats för regeringen. Detta underlag skall läggas fram av

särskild utredare. Regeringen föreslår vidare i propositionenen
riksdagen godkänner statligtatt helägt servicebolagatt ett med

högskolorna företrädare för bildas enligtstatensom senare
beslut regeringen och riksdagen bemyndigar regeringenattav

besluta nedläggning VHS.att om av

Regeringen har beslutat direktiv till särskild utredareom en
med uppgift förbereda inrättandet Högskoleverketatt ochav
ombildningen VHS.av

Uppdraget

Utredaren skall analys ochgöra värdering bedrivaatten av
serviceverksamheten i bolagsform. Utredaren skall därvid ta
fram det underlag och lägga fram de förslag behövs för attsom
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frågan. Därvid skallställning islutligskall kunnaregeringen ta
ägarfunk-affärsidé,frågor verksamhetens syfterörandebl.a.

revision beaktas.konkurrens ochfinansiering,tion,

bolaget.skall överlämnas tillförvaltningsuppgifterInga

ekonomiskabefintligabildas inomskallBolaget ramar.
risker kanekonomiskabelysa hur deskallUtredaren varasom

måndenkan hanteras. Iverksamhetbolagetsförenade med stat-
vederbörliga beslutefterskall dettatillskjutasmedel skallliga -

tillgångarstatligahögskolor. Deberördafinansieras somav-
och förasvärderasskall övertill bolagetföras ettbör över

ochfördelningPensionskostnademaskostnadsneutralt sätt.
belysas.skall särskiltmervärdesskattehänseendeieffekter

också utanföruppdragupphandlingsområdet VHSharInom
ramavtal förpå initiativ bl.a.träffarhögskolan. VHS eget avrop

sådana. gällerflesta30 Definnsområden. F.n.olikainom ca
fortsättningsvisBehovetstatsförvaltningen. ävenför hela att

hela statsför-utnyttjaskanramavtaltecknakunna avsom
utredaren.uppmärksammasvaltningen bör av

genomförandeUppdragets

utredaresärskildamed denkontaktbedrivas iskallArbetet som
ochHögskoleverketinrättandetförberedauppdraghar i att av

Konkurrensverket,medVHS,ombildningförbereda samtatt av
myndigheter.berördaövrigaochVHSRiksrevisionsverket,

frånöverförsarbetsuppgifterinnebärförändringenEftersom att
vederbörandeföranställningsavtalenövergårVHS till bolaget
inte motsätterarbetstagarenVHS till bolaget,personal vid om

anställningsskydd.1982:806 b § lagendettasig se om
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Utredaren skall i tillämpliga delar beakta regeringens direktiv
till samtliga kommittéer och särskilda utredare prövaattom

åtagandenoffentliga dir. 1994:23, regionalpolitiskaom
konsekvenser dir. 1992:50 jämställdhetspolitiskasamt om
konsekvenser dir. 1994:124.

Utredaren gångskall under arbetets informera berörda huvud-
påorganisationer arbetsmarknaden bereda dem tillfällesamt att

framföra synpunkter.

Arbetet skall bedrivas skyndsamt. Om förslag inte har lämnats
den 1 juli 1995 skall kommittén informera regeringen sinom
arbetsplan.

Utbildningsdepartementet
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