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förchefenochstatsrådetTill

Finansdepartementet

förchefenregeringenbemyndigade1994denbeslut 3Genom mars
uppdrag bl.a.medsärskild utredaretillkalla attFinansdepartementet att en

framtida verksam-finansieringform forlämpligutreda frågan avom en
inte bör be-statligt stödberoendefortlöpandeheter är men somavsom

myndighetsform.drivas i
särskild1994denförordnades 3bemyndigandetMed stöd sommarsav

Norrbom.Claes-Ericgeneraldirektörendåvarandeutredare
1994:147delbetänkandet SOUöverlämnatdecember 1994vi iSedan

medfortsattandraunderhar vi attverksamhetfor statlig etappFormer en
privaträttsligaoch andrastiftelserförutsättningslös översyngöra aven

stöd.statligtberoendefortlöpandeorganisationer är avsom
organi-Häggmark,kanslirådet LarsHallgren,ThomasFörbundsjuristen

Thorsell,departementssekreterare EvaMarjasationsdirektören Lemne,
WikströmPiakammarrättsassessomWeibullKnuthovrättsassessom samt

utredningen.ideltagitandrahar under den experteretappen som
hovrätts-Markstedt ochrevisionsdirektören LarsvaritharSekreterare

rådet Henning lsoz.
1995:93 Om-slutbetänkandet SOUhärmedöverlämnarUtredningen

berördaöverläggningar medhaftVi haråtaganden.statligaprövning av
Riksrevisionsverket främstmedsamråd har skett närochorganisationer

revision.frågorbetänkandetavsnitt igäller dedet rör omsom
står bakominte till alla delardehar anmältUtredningens attexperter

innehåller.betänkandetförslagde som
slutfört.härmedVårt uppdrag är

september 1995Stockholm i

NorrbomClaes-Eric

MarkstedtLars
Henning Isoz
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Sammanfattning

Vårt uppdrag

uppgiften har1994:20.huvuduppgifter jfr Dir Denhaft tvåVi har ena
framtida verksamheterfinansieringlämplig form förvarit finnaatt aven
sida inte börfrånfortlöpande stödberoende statensär men somavsom

förslag i den delen i del-redovisade våramyndighetsform. Vibedrivas i
för statlig verksamhet.betänkandet SOU 1994:147 Former

slutbetänk-redovisar i dettatvå huvuduppgifterandra våraDen av
förutsättningslösbestått iuppgiften harande. översynDen göraatt aven

enlighet medstatliga medel.beroende Ifortlöpandestiftelser är avsom-
målen för verk-bakomliggande, egentligafråndirektiven har vi utgått de

i respek-för det offentliga åtagandetmotivensamheten och vidare prövat
bl.a. hur verksamheteni förslagstiftelse. Vårtive översyn utmynnar om

ingått i vår uppgiftSlutligen har detfinansierad i framtiden.skall attvara
till-finansieringen kanden framtidaförslagen i frågapröva m.m.omom

privaträttsliga organisationeri andraockså på verksamhetlämpas som
statligtfortlöpande beroende stöd.är av

omprövningenvi resultatetdetta betänkande redovisarl statensavav
privaträttsligaanslagsstiftelser iallt iframför ävenmenengagemang

organisatio-de prövadeVi harorganisationer grupperatnatur.av annan
utveckling kap.forskning och 3kultur 2 kap,i områdentrenerna -

kap.verksamheter i utlandet 4organisationer medsamt
vissa frågori betänkandet vitvå avslutande kapitlendel tar upp om

och myndigheterlänsstyrelser andrastiftelser bildatssom avm.m.
och slutsatser 6 kap..iakttagelserredovisar allmännakap.5 samt

Våra förslag

Kultur 2 kap.

MuseisektornA.

för kulturarvetAnsvaret

vårda och visa vårtåtagande samla in,offentligtbörDet attettvara
fullgörsintresse åtagandetväsentligt nationelltkulturarv. detOm attär av

landsting.kommuner ochdet vila på ochbör staten annars
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Bedömningen uppgift samla in, vårda och visa vårt kultur-attav om en
väsentligt nationellt intresseär bör ske med utgångspunkt framförarv av

allt från utbildningens behov andra kriterier, såsomäven ettmen
medborgarskapsperspektiv, bör kunna i den.vägas

börDet åtagande för placera det svenska kulturar-ett staten attvara
i internationellt sammanhang samla in, vårdavet ett och visaattgenom

föremål från andra länder.
bör slåsDet fast i lag vilket kommuner och landsting harstaten,ansvar

for kulturarvet.

statligaDen museistrukturen

MuseiverkEtt inrättas med sammanhållet för såväl musei-ett ansvar
sektom i de statligastort som museerna.

Den museala verksamhet inom myndigheten Rksantikvarie-som ryms
ämbetet och historiska fors till Museiverket. Riks-statens övermuseer
antikvarieämbetet kvarstår myndighet under Kulturdepartementetsom en
med för kultunniljöfrågor.ansvar

Länsmuseema

Kommuner och landsting bör för finansieringen länsmuseema.svara av
Statligt tillstöd länsmuseema bör i fortsättningen utgå endast för
verksamhet väsentligt nationellt intresse ochär i formutgessom av av
projektbidrag.

Nordiska museet

Staten bör verka för Nordiska upphör stiftelse ochatt museet som
ombildas till myndighet.

Skansen

Staten bör verka for Skansen upphör stiftelse och ombildas tillatt som
myndighet.

Tekniska museet

Näringslivet bör finansiellt för Tekniskata större förett änmuseetansvar
närvarande. Om så sker bör verksamheten vid föras tillövermuseet en
ideell förening. fallI bör ombildas till myndighet.annat museet
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RiksutställningarStiftelsen

utställningartill sååtagande för ärbör attDet attstatenett somsevara
perspektiv produceras ellerinternationelltnationellt elleriintresse ettav

åtagandeocksåbörutomlands.eller Detlandet ettdistribueras inom vara
kunskaputvecklas ochutställningsmediettill såför attattatt omstaten se

sprids.mediumdetta
åtagandenför dessochavvecklasRiksutställningarStiftelsen ansvaret

serviceaktiebolagsärskiltbildarMuseiverket. Statenpåförs ettöver
verksamhet inomoperativbedrivandeförAB ut-Riksutställningar av

ställningsområdet.
Riksut-utgår till Stiftelseni dagorganisationsstödsärskildaDet som

föri ramanslaget9 läggsXIKumiljoner kr; Bställningar 52
Museiverket.

KirunaFöremålsvård iStiftelsen

konserveringutföra vård ochåtagandestatligtbörDet attett avvara
statligahandlingar istatligatillhörmuseiföremål samt avmuseersom

arkiv.
vård ochföravvecklas.Kiruna AnsvaretFöremålsvård iStiftelsen
bildarMuseiverket. Statenmuseiområdet läggskonservering inom ett

konserveringvård ochAB förFöremålsvårdserviceaktiebolagsärskilt
museiföremål och arkiv.av

utgår till Stiftelsen Före-i dagorganisationsstödsärskildaDet som
föri ramanslagetbör läggasXIKu 6mkr kr; Bmålsvård i Kiruna 9

Riksarkivet.ochbiblioteketMuseiverket respektive Kungl.

MusikB.

RikskonserterStiftelsen

musik inom olikasåtilloffentligt åtagandebörDet attattett sevara
landet.olika delarframförs i avgenrer

ochkonstnärligtstödjaföråtagandebörDet staten attettvara
musikermusikområdet ochinomutvecklingsarbetepedagogiskt att ge

landet.inom ochsvenskaframföra musikmöjlighet tonsättare utomatt av
åtaganden försför dessavvecklas ochStiftelsen Rikskonserter ansvaret

serviceaktiebolagsärskiltbildarkulturråd. Statentill Statens ettöver
ochproduktion tuméerutvecklingsinsatserförRikskonserter AB samt av

nämndavill anslå tilli fortsättningenmedelfestivaler De statensomm.m.
statsbidrags-stödkulturråd medbör fördelas Statensverksamhet av enav

författning.
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Länsmusiken

Landstingen bör ha finansiella för länsmusiken. Staten bör iansvaret
fortsättningen stöd till länsmusiken endast i form projektbidrag.ge av

ÖvrigC. kultur

Svenska språknämnden och Tekniska Nomenklaturcentralen.

Staten bör verka för för den verksamhetatt Svenskaansvaret som
språknämnden och Tekniska Nomenklaturcentralen bedriver förs tillöver

ideell förening Svenska Språkföreningen. föreningenDen bören ny nya
finansieras medlemsavgifter, uppdragsersättningargenom m.m.

Stiftelsen Invandrartidningen, Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation
och litteratur forEn Bok Alla ABsamt

Staten bör bilda koncern med dotterbolag Invandrartidningentre AB,en -
LL-bolaget AB och BokEn för Alla AB för utveckla och samordnaattm
verksamheten.

De dotterbolagen finansierar sin verksamhettre statligaattgenom
myndigheter köper tjänster från bolagen, med bidrag från det generella
presstödet och litteraturstödet med prenumerations-, Försäljnings- ochsamt
annonsintäkter.

Expertkommittén för översättning finsk facklitteratur till svenskaav

börDet utredas det finns förutsättningar avveckla anslaget tillattom
Expertkommittén.

Stiftelsen Svenska Filminstitutet

Det bör statligt åtagande stöd till produktionett värdefullattvara ge av
svensk ñlm. börDet också statligt åtagande stöd tillett attvara ge
spridning och visning värdefull film och bevara sådan film.attav
Branschorganisationema bör fortsättningsvis stöd tilläven produktionge

spridning och visning ñlm.samt av
aktiebolagEtt och branschorganisationemaägs börstatensom taav

Filminstitutets nuvarandeöver uppgifter:
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3 kap.utvecklingochForskning

särskilt i frågagällernyttighet. DettakollektivFoU-verksamhet är omen
s.k.studierforskningsprojektVissa externagrundforskning. avavser

tidofta långverksamheter. Detolikamiljöeffektereffekter, tart.ex av
resultatsådanadesspåbörjas tillsFoU-projekt attfrån det att ett

ochindustriell produktionianvändningtillkan kommaföreligger som
välfardseko-såledesfinnsföretagen. Detintäkter fordärmed generera

betraktasskallFoU-verksamhetfor ettmotiv talarnomiska att somsom
åtagande.statligt

propositioner börforskningspolitiska statensfastslagits i olikaSom
övergripande ochforskningtillämpadochgrundforskning avavseansvar

tillämpadharnaturligt deteknikdrivande Det nyttaattärnatur. av ensom
bör såledesNäringslivetfor denna.huvudansvarethaforskning bör

bransch-FoU-verksamhetdenfinansieringentillbidra somgemensamt av
bedriver.industriforskningsinstitutenoch

SkogForskForskningsinstitutSkogsbruketsStiftelsen

SkogForskfinansieringen närförhuvudansvaretbörBranschen ta av
gälla.upphörSkogForskochavtalet mellan attstaten

SkogForskprojektmedelmedfinansierasövrigtVerksamheten bör i som
forskning,strategiskStiftelsen förforskningsråd,från andrafår SJFR,

ramavtalenligtforskningsprogramKK-stiftelsen och EU:s samtMISTRA,
redovisas förmedelprogramverksamhet. Devissmed SJFR somom

undertill SJFRförasbörXJo H 4under anslaget överSkogForsk
XJoanslaget H

JTIJordbrukstekniska institutet

vidverksamhetenfinansieringenförhuvudansvaretBranschen bör ta av
MiljötekniskJordbruks- ochStiftelsenochmellanavtaletJTI statennär

gälla.forskning upphör att
projektmedel JTImedfinansierasi övrigtVerksamheten bör som an-

forsk-KK-stiftelsen och EU:sforskningsråd,andrasöker hos SJFR,om
programverksam-vissmedramavtal SJFRenligtningsprogram samt om

tillböranslaget XJo H 4underför JTI överredovisasmedelhet. De som
XJounder anslaget HSJFR

lantbruksakademienochSkogs-

lantbuksakademien börochtill Skogs-organisationsstödetsärskildaDet
avvecklas.
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Handikappinstitutet

Handikappinstitutet bör ombildas till aktiebolag eller ideell föreningett en
med Landstingsförbundet huvudägaremedlem.som

Verksamheten bör finansieras dels avgifter för provninggenom av
hjalpmedelsutrixstning och andra uppdragsintäkter, dels bidrag från i första
hand Landstingsförbundet.

Regeringen bör överläggningarta med Landstingsförbundetupp om
roll den framtidastatens verksamhetsformensamt och finansieringen.om

Internationella meteorologiska institutet lMl

lMl bör integreras fullt med Meteorologiska institutionenut vid Stock-
holms Universitet MISU. Det särskilda anslaget till gästforsknings-
verksamheten avvecklas.m.m.

Stockholms internationella miljöinstitut SEI

Det särskilda organisationsstödet till SEI bör successivt avvecklas.
Stiftelsen bör i framtiden bedriva sin verksamhet med medel från
forskningsråden, MISTRA från svenska och internationellasamt fonder.
Om SEI inte kan få ökad internationell finansiering bör övervägas att
inordna SEI i något universiteten.av

Östekonomiska ÖEIinstitutet

ÖElDet särskilda organisationsstödet till bör avvecklas den nuvarandenär
avtalsperioden går Stiftelsen bör i framtiden bedrivaut. sin verksamhet
med medel från näringslivet, forskningsråden och Stiftelsen för forskning
inom Östersjöregionenområden med Östeuropa.anknytning till och

Utrikespolitiska institutet UI

UlDet särskilda organisationsstödet till bör avvecklas. Verksamheten vid
UI bör i framtiden bedrivas med medel från generellt statsbidrag,ett
forskningsråden, privata fonder, publikationsförsäljning och medlemsav-
gifter.

Stockholms Internationella Fredsforskningsinstitut SIPRI

SlPRI:s verksamhet bör i fortsättningenäven bedrivas i stiftelseform och
det särskilda organisationsstödet bör bibehållas. Stödet bör dock successivt
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privatainternationellaskeökad finansieringminska och organ,genomen
forskningsråd.statligafrånmedelfonder och

framtidsstudierförInstitutetl0.

i stiftelse-bedrivasfortsättningenibörframtidsstudierförInstitutet även
bi-tills vidareinstitutetorganisationsstödet tillsärskildaoch detform

behållas.

utlandet 4 kap.iverksamheterOrganisationer med

ER och InvestExportrådetSTATT,AttachéerTekniskaSveriges
ISASweden Agency

teknisk-bedrivaåtagandestatligthuvudsak attibörDet ettses som
ochfrån Sverigefrämjaattachéverksamhetvetenskaplig exportattsamt

i Sverige.investeringarutländska
förening.ideellförinombör integrerasoch ERSTATT enramen

På sikt börorganisationsstöd.statligtendafåförening börDenna ett
förening.med dennaintegrera ISAävenövervägas att

InstitutetStiftelsen Svenska2.

Sverige i utlandet. Detinformerastatligt åtagandebör attDet ett omvara
med andrakulturutbytefrämjastatligt åtagandeocksåbör attettvara

nödvändigt led iingårforskarutbyte ettsådantländer och ettsomsom
forskningsprojekt.

statliga åtagandet.detfinansieraför ochbör haSektorsorganen ansvaret
samordningenförhabörInformationsnämnden vid UD ansvaret av

i utlandetSverigeinformationen m.m.om
för ideellverkaböravvecklas. StatenSvenska institutet attStiftelsen en

uppgiftmedInstitutetSvenskaFöreningenunderförening bildas namnet
Sverigeinformationavseendeutföra tjänster m.m.att

Turistutveckling ABSvensk

börTuristnäringenåtagande.statligt ta ettTuristfrämjande bör ettvara
turistområdetinombolagetfinansieringen detförökat nyaavansvar

tillstatliga stödetutvärdering detAB.Turistutveckling EnSvensk av
treårsperiod.inombörbolaget göras en
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Våra generella slutsatser

iakttagelser 6 kap.

Utgiftsåtaganden samhällsekonomiska bedömningarutan

När stöd till stiftelser eller andra privaträttsliga organisationer har införts
eller höjts har beslutet sällan föregåtts samhällsekonomiska bedöm-av
ningar. De motiv anförts har i regel varit allmänsom natur, t.ex. attav
stödet behövs for uppnå politiskt betingade mål.att

Kraftig ökning de särskilda organisationsstödenav

Många nuvarande utgiftsåtagandenstatens stöd till verksamheterav avser
for bara någon eller några decennier sedan heltsom eller åtminstone

huvudsakligen finansierades enskilda intressenter. Det finns mångaav
exempel på stöd väl införts,när såatt harett anslaget sedan ökat kraftigt
år från år.

För många småanslag och for budgetprövningsvag

De anslag till stiftelser och andra privaträttsliga organisationersom ges
i form särskilda organisationsstöd ofta beloppsmässigtärav små.

Småanslag blir sällan föremål för någon reell budgetprövning. Fram-
ställningar anslag från stiftelser och andra privaträttsligaom organisa-
tioner behandlas ofta schablonmässigt. Endast i begränsad utsträckning
ifrågasätts verksamhetens utformning och inriktning med hänsyn till bl.a.
omvärldsförändringar.

Statligt stöd ofta krav motprestationutanges

Något utvecklat för resultatstymingsystem stiftelser och andraav
privaträttsliga organisationer finns inte. Särskilda organisationsanlag
utbetalas ofta det finns preciserade kravutan att på vad medlen skall an-
vändas till och krav på återrapportering.utan

Revision och insyn har otillräcklig omfattning

Under budgetåret 199495 fick 130 privaträttsliga organisationer särskilda
organisationsstöd. I endast 13 dessa hade RRV utföra effektivi-rätt attav

itetsrevision, endast hade30 verket revisor förrätt den årligaatt utse
och irevisionen endast offentlighetsprincipen tillämplig enligt lag.var
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verksamhetsforrnför valprinciperOklara av

någonpåinte baseratsallmänhetiverksamhetsformvaletHittills har av
för-Historiskaformer.olikamednackdelarför- ochanalysingående av
förformvalethaförefallertillfälliga trender styrtochhållanden avmera

beskaffenhet.ochinnehåll,dessverksamheten artän

6 kap.Förslag

utvecklasVälfärdsteorin bör

vissfinansieringensigskalloffentligadetvill ta enDen avattsom
produktionuppgiftenåberoparegeliverksamhet kan att avavser
effekter. Förpositivaskapar atteller den externakollektiva nyttigheter att

vadsyftei avgränsaanvändas närmarevälfärdsteorin skall kunna att som
ytterligare.utvecklasdenmåsteåtagandeoffentligtbör ettvaraanses

kollektivförutsättningarvilkaunderfråganminstgäller inteDetta en
motiv förskalleffekter ettutgörapositivaellernyttighet externa anses

offentligt åtagande.

ekonomisktbörEnskilda sektorn större2. ettta ansvar

detvälfärdsteoretiskt ärmedmotiverasuppgift kan ettOm resonemangen
finansieringen.helaförskalloffentligagivet detdärmed inte att svara

offentligaförfinansiellt ävensektorn kanenskildaDen ta ett ansvar
verksamheterfall då frågasärskilt igäller äråtaganden. Detta gersomom

nyttig-kollektivaproduktioninnefattarellereffekterpositiva externa av
områden därolikañerainom statennödvändigtDetheter. succes-är att

utvecklingenvändafinansielltfått alltsivt större genomett ansvar
fysiskajuridiskasåvälsamverkan mellan personer.som

förbättrasbörSamordningen

verksamhet.statlig Detsamordningmedangelägetdetfiera skälAv är av
samband mednaturligtharverksamhetstatlig ettförekommer att som

bl.a.Exempel på dettaorganisationer. utgörpå olikasplittradvarandra är
erbjuderMuseisektomutlandet. ettbäringharverksamhetden som

Åtgärder bristerbefintligaundanröjaförsplittring.exempel på attannat
vidtas.böravseendeberörti snarastnu

användasbörMyndighetsforrnen4.

verksamhetnämligendelbetänkande,vårti attvid vår slutsatsVi står fast
skallprincipstatsbudgeten iviafinansierasoch hållethelt statenavsom
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bedrivas i myndighetsform. Befintliga anslagsstiftelser bör avvecklas. När
sigstaten tar uppgift bör det alltid undersökasen ny det finnsnoga om

någon befintlig myndighet kan hand denta uppgiften.som om nya

Särskilda organisationsstöd bör begränsas

Antalet befintliga organisationsstöd till privaträttsliga organisationer bör
begränsas i möjligaste mån. Detta kan ske på olika Ettsätt. förasätt är att

föröver uppgiften i frågaansvaret till eller befintlig myndighet.en ny
vissal fall det därvidär möjligt att från den operativaseparera ansvaret

verksamheten. Detta åstadkommer anförtroattman ochgenom ansvaret
rollen beställare och samordnare tillsom myndighet och rollenen som
utförare någon För den operativa rollen inrättarannan. staten ett
aktiebolag eller bildar tillsammans med andra ideell förening ien som
konkurrens försöker få myndighetens förtroende utföra tjänsteratt den.
Detta innebär också ökat marknadsorienteratett synsätt.

Ett begränsasättannat antaletatt befintliga organisationsstöd föraär att
medlenöver från det särskilda organisationsanslaget till generelltett orga-

nisationsanslag, dvs. statsbidragett kan sökas alla uppfyllersom av som
vissa i författning angivna kriterier.en Ytterligare ett sätt slåär att

två eller fiera privaträttslisamman organisationer uppbär särskildaga som
organisationsstöd till enda organisation meden sammanhålletett stöd. Ett
organisationsstöd kan också avvecklas eller i fall begränsasvart om en
verksamhet bedrivs anslagsberoendesom stiftelse försav en tillöver ett
bolag eller ideell förening och andraen än staten sig iengagerar
verksamheten aktieägare i bolaget ellersom betalande medlemmarsom
i föreningen.

Kraven på styrning och kontroll bör skärpas

Privaträttsliga organisationer aktiebolag och ideella föreningar isomframtiden kommer särskildaatt organisationsstöd bör med avseende
finansiell styrning och kontroll underkastade kravvara samma som
statliga myndigheter. detI enskilda fallet bör kraven regleras i bolagsord-
ningen respektive föreningsstadgama eller i avtal ingångetett mellan

övrigastaten, medfinansiärer och den bidragsmottagande organisationen.

Fortsatt arbete 6 kap.

Med hänsyn till behovet effektivisera denatt offentligaav sektorn är
det angeläget våra förslagatt genomförs dröjsmål.utan Vi förutsätter

våra förslagatt bereds inom regeringskansliet under samordnaden
och enhetlig ledning.
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privaträtts-samtligaåtaganden istatligaomprövningkrävsDet aven
förfinansieringstatlig attfortlöpandeerhållerorganisationerliga som

verksamhet,statligförformernarenodla
organisationsanslag,särskildaantaletreducera

effektiviteten,öka
stordriftsfördelar,uppnå

besparingar,samhällsekonomiskauppnå
kontrollochresultatstyming samteffektivförförutsättningarskapa en

för att
statligadeöverblick överbättreskall fåregeringochriksdag en

utgiftsåtagandena.

bördelbetänkandeti snarastföreslogvi genom-lagändringDen som
avvecklingenkeladministrativtochsnabbståndfå tillförföras att en

anslagsstiftelser.av





1995:93SOU

Inledning1

användas förinte börstiftelseformenvi fastslogdelbetänkande attvårtl
be-inte börprincipen statenuttalade attViverksamhet. attstatlig t.o.m.

undan-upprätthållas i det närmaste utanbörstiftelseriverksamhetdriva
stiftelse-mednackdelarolikadetfinnsperspektivSett statenstag. ur

förhållandetdetframför allt attpekade vibetänkandet enformen. 1
ochomvärldsförändringartillgårändamål inte nyastiftelses att anpassa

stiftelseiförmögenheten ärocksåVi pekadesamhället. attibehov en
iinsynenochupplösas samtkanstiftelse sällan atteftersominlåst en

begränsad.stiftelseibedrivs ärverksamhetkontrollen ensomav
valtlängesedanharanslagberoende statenverksamheter ärFör avsom

kraftträder i1994:1220,Stiftelselagenanslagsstiñelser.bilda somatt
innebärstiftelser. Detanslagsstiftelsergodtar intejanuari 1996,den 1 som

vårtår I1995.utgångenefterbildasinte kananslagsstiftelser avatt nya
fi-verksamhetför statenvi fastdelbetänkande slog ansvaretatt somen

endast iverksamhetstatligmyndighet ochpå attbör läggasnansierar en
privaträttsligaBehovetenskildatillförasundantagsfall bör över avorgan.

särskiltalltså intebör stortverksamhetanslagsberoendeförformer vara
privat-emellertidundersökte vidirektivmed våraenlighetframtiden. Ii

därvidkonstateradeV1 attanslagstiftelser.alternativ tillrättsliga
dettillgodoservälföreningenideella sammantagetdenochaktiebolaget

formerprivaträttsligafinnaskommakanframtidenför attbehov avsom
verksamhet.anslagsberoendeför

kommerikraftträdandestiftelselagensbildats föreAnslagsstiftelser som
debetydervilketikraftträdandet attefterstiftelsererkännas ävenatt som

bl.a.Settstiftelselagen. stats-i ettregleringenomfattas urkommer att av
för dessaangelägetperspektiv det statensfinansiellt att engagemangär

föremål förblir ompröv-bedriverdeverksamhetdenochstiftelser ensom
redo-delbetänkandevårtperspektiv. Ivälfårdsekonomisktutifrånning ett

slog där-omprövning. Viför dennaprincipernaochpåvårvisade syn
utgiñsåtagandeexisterandefullgörafortsättabör ettfastvid attatt staten

ursprungligadetvälfärdsteorin ellerenligtmotiverasdet kanendast om
fastvidareVi slogrelevans. atthögfortfarande haråtagandetförmotivet

fullgöraskall fortsättautgiñsåtagande attstatenomfattningen ett somav
måni denockså fastslutligenslogVi attbegränsas.möjligt börlångtså

verksamhetdenbedrivaanslagsärskildamedvill fortsätta somattstaten
och valetavvecklasstiftelsenbörgjortharhittillsanslagsstiftelsevissen

ideellaktiebolag ochmyndighet,stå mellanverksamhetsformnyav
förening.
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l detta betänkande redovisar resultatet vår omprövningav statensav
framför allt i anslagsstiñelserengagemang inom olika områdentre kul-

forskningtur, och utveckling stiftelser medsamt utlandsverksamhet.
Arbetet har bedrivits med utgångspunkt från våra förslag i delbetänkandet
och vi har därvid försökt följa vår modell se figuren 82 i delbe-s.
tänkandet. Vi fann emellertid ganska omgående för kunnaatt utföraatt
den i modellen förutsatta analysen i av2 omfattningensteg åtagan-ettav
de krävs underlag bl.a. i form resultatredovisning. Sådan redovisningav
har i regel inte funnits tillgå beträffande deatt studerade organisa-av oss
tionema. Generellt har vi därför funnitsett avståtvungna frånattoss att
utföra analysen i steg

Det angelägetär statliga insatseratt samordnas bästa möjliga Visätt.
kunde därför ganska omgående också konstatera åtagande iatt ett regel
måste isättas sammanhangett större för omprövningatt skallen vara
meningsfull. Mot den bakgrunden har valt åtagandenatt ompröva som
sakligt eller isett falltangerar liggervart varandra.nära

Under vårt arbete har vi vägletts åstadkommasträvan attav en

renodling formerna för statligen verksamhet,- av
reduktion antalet särskilda organisationsanslag,- en av

ökad effektivitet,-
stordriftstördelar- samt
samhällsekonomiska besparingar.-

l betänkandet vi flera konkretapresenterar förslag med anfördanu
effekter. För våra förslag skallatt leda till genomförande det enligtär vår
mening förutsättning regeringskanslietsatt beredningen dem skerav
under ledning.gemensam
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Kultur2

kulturentillStödet2.1 m.m.

i sitt nyligenKulturutredningen harentydigt.intekulturBegreppet är
i beskrivandebegreppet1995:84betänkande SOUavlämnade använt en

faller inomall litteraturdetbetyderutredningeninnebörd. Enligt att t.ex.
intressantenskilda bokendentycker ärantingenkulturbegreppet, attman

kultur-beskrivandesiganvändadålig.likgiltig, bra eller Att etteller av
företeelservärderar olikainteenligt utredningenutesluterbegrepp att man

frågan före-betydelse förvärdering saknarsådanutfallet omav enmen
Utredningens37.bet.eller inte sekallas kulturskallteelsen resone-s.

bildnings-medierna,kultur konstartema,i slutsatsen ärattutmynnarmang
40.bet.seoch kulturarvenverksamheten s.

fåttkulturen haderegeringenframhöllbudgetpropositionårs att19951
ansvarsområdeKulturdepartementetsinomsärställning i budgetenen

uppgå till199596budgetåretunderstatliga utgifternade attkommer ca
till dennamed hänsyndetframhöll vidareRegeringenmkr.0007 att

såkulturstödet användsstatligavikt det attprioritering attvar av
erinradeVidaremedborgarna.förtillkommerresultatet största nytta rege-

massmediemasochintemationaliseringenpropositioneniringen att
omdaningställa krav påutveckling kommertekniskasnabba att aven

ochkulturverksamhetenstatsunderstöddadenkulturpolitiken och att
jfrdärföransvarstagande kommerför prövasmotiven attstatens prop.

bil. 3.l99495:100 12 s.
olikaföreliggeroftakonstaterade detvårt delbetänkande1 att

statligtskallvälfárdsteorinenligtvadmeningar ettvaraansessomom
Varför kultur-107. Ikulturområdet se bet.inomåtagande rapportens.

redovisas1994:16verklighetsvensk DsochEkonomiskstöd teori-
kanhos kulturenegenskapervilkasammanfattningsvis följande somom

motiverat 33till denoffentligt stödinnebära äratt

kulturstödpåoptimala storlekendennågotkunnaFör sägaatt om
kreativitet,påeffekter kulturutgångspunkt imed t.ex.externa av
effekterna.deungefárligen kunnamåste åtminstone mäta externaman

svårlösligt problem. Ettpraktiskt sättförefaller annatDetta ettvara
samhälletpositiva effekterfrågan kulturens ärsig attnärmaatt om

viss kultur-existensnyttighetemakollektivade tvådefiniera av en
fram-kulturverksamhet idelta imöjlighetverksamhet och att en

individemas värderingkultursektom. Omproducerastiden avsom
tillmotivföreliggakan härkollektivadessa ettär storvarorav
förytterligaretill kulturen. Tre använtsoffentligt stöd argument som
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motivera kulturstöd teorin inkomstgapet, kulturatt är lokali-om som
seringsfaktor och spridningseffekter kultur. Teorin det ökandeav om
inkomstgapet förklarar snabba kostnadsökningar inom kultursektom,

detta inte i sig något för ökat stöd.utgör Lokalise-argumentmen
rings- och spridningseffekter kultur viktiga aspekter beaktaär attav

satsningar kultur regionalpolitisktöverväger instru-om man som
dessa effekter inget automatiskt skäl välja kulturellament, är attmen

projekt andra.änsnarare
slutsatsEn kan dra genomgången det möjligtär ärattman attav

för kulturstöd dels med utgångspunkt från kulturens för-argumentera
modade indirekta effekter som effekter kreativiteten, lokalise-
ring, på sysselsättning eller något annat, dels grundval av
kulturens värde i sig självt i tillgången framtidenoch itermer av nu
på kultur hög kvalitet, bevarapå konstnärlig tradition ochattav
kulturarv, vidareutveckling dessa, kulturen i ut-av som resurs
bildningen alla nivåer, direktaDetta värde kan formulerasosv.
och kanske mätas optionsvärde och existensvärde.som

Problemen med den forsta, indirekta åtminstone två.äransatsen
Dels måste effekterna i två först bestämmamäta hursteg, storaman
effekterna någon viss kultursatsning lokalisering sedanär,t.ex.av

värdet den lokaliseringavgöra sig. Det andra proble-väntarav man
det kan finnas någotär projekt,met miljövårds-att annat t.ex. ett

projekt eller utbildningsprojekt, har effekter denett störresom
variabel intresserad kosta Då fallerutan attman var av, mera. argu-

för kultursatsningen, fastän det tagit hänsyn tillmentet allaom man
projektets effekter kanske hade varit behålla. Om i ställetvärt att man
koncentrerar sig på kulturprojektets direkta effekter blir det lättare att
bibehålla intresset för hur väl genomtänkt projektet i sig självt vadär
gäller kvalitet, tillgänglighet, allmänt intresse, medan ensidig kon-en
centration på indirekta effekter distraherakan och uppmärksam-ta
heten från dessa avgörande faktorer.

Som i föregående avsnitt kommer vidnämnt vår omprövning av
statliga åtaganden utgå från de åtta olika välfardsekonomiska motiv föratt
offentliga åtaganden redovisat i vårt delbetänkande jfr 84-85.som

betyderDet statsmakterna till stöd för beslut anslag åbe-att ettom om
kulturpolitiska skäl det därmed inte givetropat frågaär äratt ettom

åtagande kan motiveras från välfärdsekonomiska utgångspunkter.som
kulturområdetinom har antal statliga åtagandenomprövat ett stort

det gäller musik, ñlm,när språkfrågor information och litte-samtmuseer,
Vi har därvid gjort den erfarenheten åtaganden inomratur. nämndaatt nu

områden många gånger kan motiveras med positiva effekter t.ex.externa
betydelse för utbildningsväsendet eller lång tidshorisont ellermuseernas

fördelningspolitiska skäl. Vi vill dock betona frågan aktivitetattav om en
förenad med positiva effekter inteär alltid så enkelexterna är avgöra.att

Som exempel på detta kan det svårt värdera vilken be-nämna att är att
tydelse det har for svenskt näringsliv och välfärd Sverige i intematio-att
nella sammanhang kan erbjuda kulturupplevelser hög kvalitet.av

Även Kulturutredningen har i sitt betänkande fört kringett resonemang
de åtta välfárdsekonomiska motiven se bet. ff. Diskussionen97 ut-s.

i slutsatsen det finns rad motiv för offentliga åtagandenattmynnar en
inom kulturområdet. Vi vill emellertid framhålla åtagandeävenatt ettom
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kan motiveras från välfärdsekonomiska utgångspunkter det inte därmedär
ekonomiskaavgjort det offentliga skall bära det för fullgöran-att ansvaret

det detta åtagande. Vi vill vidare framhålla inte delarattav upp-
fattningen välfärd generellt påverkas positivtsettatt av enen persons

del det kan därför varkenverksamhet denne aldrig Somtar sersom av.
förekomsten kulturmiljövariationsrik i sig eller kulturens symbol-,av en
presti existens- eller optionsvärde räknas kollektiva nyttigheter.ge-, som

2.2 Museer

Inledning2.2.1

Enligt våra direktiv förutsättningslös stiftelserskall göra översyn aven
fortlöpande statligt stöd. kommer framgå iberoende Somär attsom av

det följande fram till förordar verksamhetenhar vår lettöversyn att att
vid vissa museistiftelser förs till myndighet. den bakgrundenMotöver en
har vi funnit anledning i betänkandet och lämna förslagta ävenatt upp

den statliga museistrukturen. inledande avsnitt innehåller därförDettaom
bl.a. allmän beskrivning museiväsendet.en av

tillåter sig vid definition begreppet kanOm mycket avman en museum
uppgår tillantalet i Sverige 700. Av dessasäga attman museer ca museer

övriga regionala eller lokala. centrala21 centrala Deär ärmuseer,
för hela landet och har till uppgiftär attmuseerna en gemensam resurs

bevara levandegöra det nationella kulturarvet. förvaltarDesamt statens
nationella samlingar och fungerar inom sitt område.expertersom

Med undantag för två Nordiska och Tekniskamuseet museetmuseer -
de myndigheter bildarcentrala statliga eller tillsammansär museerna-

med andra centrala myndighet. fyra centralaDemuseer en museerna
Naturhistoriska etnograñska,riksmuseet, Folkens Statensmuseum -
musiksamlingar för myndighet.och Arkitektumiuseet sigutgör var en
Statens historiska Kungl. myntkabinettet och Medelhavsmuseetmuseum,
bildar tillsammans Riksantikvarieämbetet myndigheten Riksanti-med
kvarieämbetet historiska Nationalmuseum, Modernaoch statens museer;

Östasiatiska och Prins Waldemarsudde bildarEugensmuseet, museet
myndigheten Skoklosters ochkonstmuseer; Livrustkammaren, slottStatens

myndighetHallwylska bildar tillsammans medmuseet en samma namn;
Sjöhistoriska tillsammans myndighetenoch bildarVasamuseetmuseet
Statens sjöhistoriska Marinmuseum och Flyg-Armémuseum,museer;

bildar slutligen tillsammans myndigheten för-Statensvapenmuseum
svarshistoriska museer.

centrala historiska NordiskaFyra Statens museet,museer museum,
Naturhistoriska etnograñskariksmuseet Folkens ochsamt museum -
myndigheten utsedda s.k.Statens konstmuseer är att vara ansvarsmuseer.

skall överblicka samlingar slag i landet,Ett ansvarsmuseum av samma
tillhandahålla förmedla expertkunskaper, bedriva utvecklingsarbeteoch

företrädaoch ämnesområdet inom och museiväsendet. Ansvarsmuse-utom
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har nyckelroll i fråga service till och samverkan med deerna en om
regionala museerna.

centrala inkl.De Nordiska och Tekniska finansierasmuseerna museerna
så uteslutande XIKu ochB 4 B 5. NordiskaUtövergott statensom av

och Tekniska får ytterligare nio museistiftelser Arbetetsmuseet museet
DrottningholmsDansmuseet, Millesgården,teatermuseum,museum,

Strindbergsmuseet, Thielska galleriet, Skansen, Rooseum och Judiska
museet statligt stöd i form särskilda organisationsanslag överav
Kulturdepartementets budget XIKu 6. Två bildadeB anslags-statenav
stiftelser med starka knytningar till museisektorn Stiftelsen Riksut--
ställningar och Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna erhåller också årliga-

Ävenanslag via Kulturdepartementets budget XIKu ochB 9 6.B
landets länsmuseer uppbär statliga bidrag till sin verksamhet. Bidragen till
dessa utgår enligt förordningen 1977:547 statsbidrag tillmuseer om
regionala elfte huvudtiteln, anslag 7.B Sammanlagt uppgårmuseer

stöd till museisektorn för närvarande till mdkr i faststatens 1ca
penningvärde har bidrag i det fördubblats under denärmastestatens

åren.20senaste
Museiväsendet har sedan varit1960-talet föremål för utredning i olika

sammanhang. års1965 musei- och utställningssakkunniga gjorde bl.a. en
totalgenomlysning museiväsendet och kulturminnesvården drevsamtav
försöksverksamhet vandringsutställningar.med De sakkunnigas förslag jfr
betänkandet, SOU 1973:5, Museerna kom bilda grundvalen för 1974att
års kulturpolitiska beslut mål för insatser museiområdet jfrstatensom

1974:28.prop.
mittenl 1980-talet utredde kulturrådStatens de centralaav museernas

uppgifter och för landets museiväsende. Detta arbete resulteradeansvar
bl.a. i införandet med jfr 19868797.systemetav ansvarsmuseer prop.

det år avgivnal 1994 betänkandet SOU 1994:51 Minne och bildning
lämnade Museiutredningen förslag till museideñnition se bet.en ny

30 och framhöll vidare följande s. 41:s.

bästaDet motivet för anslå medel till museisystemet med-att är att
borgare i hela landet skall ha det kollektiva minnet. Dennytta av
kunskap och de erfarenheter finns lagrade i museisystemet skallsom

till för alla. nationellaMuseernas uppdrag innebärnytta attvara oss
minnet skall komma till användning. innebärDet skallatt museerna
samarbeta med skolor, universitet och folkbildningsrörelser för att
tjäna hela samhället. skall tjäna samhälletsMuseerna utveckling

kunskap kultur och ekologi, samhällets historia,natur,genom om om
konst och musik, vår omvärld. Museerna skall stå till tjänstsamt om
med sina kunskapsresurser, dokumenterade erfarenheter, perspektiv
och opinionsbildning för samhällets utveckling och medborgarnas

och glädje.nytta

Utredningen slog fast möjligheterna till samverkan och arbetsfördel-att
ning för effektiv resursanvändning inte till inom museiverksam-tas vara
heten. Med utgångspunkt från bl.a. detta konstaterande diskuterade utred-
ningen olika alternativa organisationsstrukturer med avseende på detre
centrala se betänkandet ff,56 alternativenEtt skullemuseerna s. av
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dela så de blir mindre. Ett skulleut att ännuatt annatupp museerna
tillskapa starkt för museiverkatt ett styrcentrum t.ex. ettvara museerna -

med for beredning budget och verksamhetsplan. Och ettansvar av-
tredje alternativ skulle enligt utredningen föra central-attvara samma

och andra i fyra museienheter en enhet föräven Demuseerna museer
sköna konsterna, for Natur och ekologi, för Fokus människanen en
och historien för Fokus människan i världen. Museiutred-samt en
ningens betänkande och betänkandet avgivna remissvar överlämnadesöver
i december 1994 till Kulturutredningen.

Kulturutredningen förklarar i sitt nyligen avlämnade betänkande se
503 det inom museiområdet behövs allmän effektiviseringatts. en

samarbete över alla kategorigränser i och föreslårsystemetgenom att
det inrättas till Statens kulturråd knutet museiråd. Museirådets uppgiftett
skall enligt utredningen framför allt medverka till fungerandeattvara en
mål- och resultatstyming for de statliga och med stats-museerna museer
bidrag, med uppföljning och utvärdering centrala element, i be-samtsom
slutsprocessen statligt stöd till rådet kanI enligt utred-om museerna.
ningen ingå företrädare for Riksantikvarieämbetet, de centrala museerna,
regionala och kommunala universitet och högskolor, skolväsendet,museer,
folkbildningen och hembygdsrörelsen.

2.2.2 Beskrivning några museistiftelserav m.m.

Som vi nämnde skall vi enligt våra direktiv förutsättningslösgöranyss en
stiftelseröversyn beroende fortlöpande statligt stöd.är Inomav som av

museiområdet har vi valt sådan beträffande Nordiskagöraatt översynen
Skansen, Tekniska Riksutställningar Föremålsvårdmuseet, museet, samt

i Kiruna. Som bakgrund till våra förslag i avsnitt lämnar2.3 ien
avsnitt 2.2.2 beskrivning nämnda stiftelser.en av

2.2.2.1 Nordiska och Skansenmuseet

Den bakgrundengemensamma

l oktober 1873 öppnade filosofie doktorn HazeliusArtur den honomav
hopbragta s.k. Skandinavisk-etnograñska samlingen for allmänheten.
Hösten 1879 erbjöd sig Hazelius på vissa villkor överlämna samlingenatt
till Kungl. Majzt och riksdagen avvisade emellertid anbudetstaten. jfr

1929:1, åttonde huvudtiteln 115.prop. s.
skriftI dagtecknad den april förklarade18 1880 Hazelius hanatten

ville ställa Nordiska såsom självständig anstalt undermuseet en en
särskild styrelse for under all framtid och i alla väsentliga delaratt
orubbad uti Sveriges hufvudstad förvaras, vårdas och forevisas, i överens-
stämmelse med närlagda stadgar for Nordiska och dess styrelse.museet

skriften1 förklarade Hazelius vidare han till denna anstalt överlätatt
äganderätten till hela med alla dess tillhörigheter, bl.a. denmuseet
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egentliga samlingen då uppgick till 26 000 upptagnasom nummer,
Nordiska fond kapitalet uppgick tillallmänna 000 kr10museets vars

Skandinavisk-etnograñskaändamål främja i allmänhet ochatt museetvar
samlingens med kapital krbyggnadsfond 80 000 medelett om vars
skulle för uppförandet byggnad för Hazeliusanvändas museet.enav
förklarade i skriften han skulle bära för den årliga bristockså att ansvaret

därigenom utgifterna för utveckling,skulle uppkomma att museetssom
underhåll överstiger inkomsterna och detta skulleoch vård att ansvar
fortfara till avkastningen för sådant ändamål bildadedess museetsav
fonder medel lämna tillgång till utgifternasandra inflytandesamt
täckande.

föreskrevsde till skriften bifogade stadgarna skulle stål att museet
medlemmar. Blandunder ledning nämnd med nämndens med-av en sex

for redbarhet skicklighetlemmar skulle juridiskt bildad, ochen vara
Vetenskapsakademien.ansedd ämbetsman minst ledamotsamt en vara av

avgångenNämnden skulle efterträdare till medlem. Den närmareutse
vården skulle enligt stadgarna handhasmuseet styresman,av av en som
också skulle medlemmarna i nämnden.vara en av

Nordiska första lokaler belägna Drottninggatan. Eftermuseets ettvar
planeringsarbete påbörjats redan 1870-talet Hazelius dentogsom

oktober första till byggnad på Djurgården24 1888 det spadtaget museets
på Kungl Majzt upplåtits fr.o.m.plats beslut museeten som genom av
den årlig tomtöresavgift kr. Bl.a. ekono-14 1884 400motmars om aven
miska uppföras i olika förstskäl kom byggnaden den juni8att etapper;
1907 kunde den invigas.

Hazelius försteNordiska och han verkade imuseets styresmanvar
denna befattning ända fram till sin död år På 1890-talet började1901.
Hazelius mycken tid projektet Skansen. Skansen skulle haägna tre
uppgifter, skildra och underhållningkultur 1 2att natur samt att ge
3. Nordiska gjorde det markförvärvet efter det andra ochmuseet ena

invigas villeSkansen kunde år Hazelius Skansen skulle1891. att ettvara
levande friluftsmuseum. Byggnader och andra föremål skulle visas i sin

miljö. och slål husen skulle spinnrockar vävstolar ochrätta näsansurra
kittlas fråndoften nybakat bröd. Hazelius bakom denävenav var mannen
programverksamhet med hjälp frivilliga krafter började bedrivassom av

Skansen omfattande bl.a. nyårsvaka, särskilda vårfester, musikunder-
hållning, Valborgsmässofirandc och Gustav-dagen den juni6 som
Hazelius år nationaldag.1893 introducerade svensksom

ÅrNordiska statliga bidraghar erhållit ända sedan 1875.museet
uppgick årliga bidraget till kr. år1890 det 25 000 1904, dåFr.o.m.

bidraget hade ökat till föreskrevs skulle utgå50 000 kr, anslaget underatt
villkor ledamöterna i stiftelsens nämnd utsågs Kungl. Majztatt en av av
stiftelsens jfrstadgar ändrades i anledning detta krav; 1929:1,av prop.
åttonde huvudtiteln 115. Budgetåret hade det statliga anslaget193839s.
stigit till kr och budgetåret 196263 till kr.190 000 656 000

Under våren 1962 beslutade statsmakterna företa översynatt en av
Nordiska ekonomiska ställning och verksamhetsforrner jfrmuseets prop.

bil. Till då inte1962:1 10, SU 1962:42 och rskr. 126. hördemuseet
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endast mark upplåtits Djurgårdsförvaltningen Lejonslätten ochsom av
Skansen fastigheterantal belägna andra platser,ävenutan ett t.ex.

ÖversynenSvindersvik, JulitaTyresö, och Härkeberga. ledde fram till att
Stiftelsen Nordiska och Stockholms stad tillsammansmuseet, staten
bildade stiftelsen Skansen till vilken Nordiska tillsköt bl.a. sinamuseet
inom Skansens avgränsade område belägna byggnader och anläggningar
och de två övriga stiftarna kontantbelopp respektivel mkr.2ett om

förutsattesDet varken eller Stockholms stad skulle behövaatt staten
lämna något årligt bidrag till den stiftelsen, trädde i verksamhetnya som
den juli1 1963. Beträffande Nordiska beslutade statsmakternamuseet att
överta det ekonomiska och höjdeansvaret anslaget till frånmuseet
656 000 kr till drygt mkr för budgetåret3 196364 jfr 1963:113prop.

1.s.
Genom beslut den oktoberl 1919 och den 15 1946 meddelademars

Kungl. Majzt bestämmelser i fråga det inbördes förhållandet mellanom
Nordiska och övriga centralmuseer i Stockholm jfrmuseet prop.
1963:113 4. Numera Nordiska jfrär ävenmuseets. ansvarsmuseum

198687:97 6ff. NordiskaFör innebär ställningenmuseetprop. s. som an-
har särskilt för samordning ochatt museet ettsvarsmuseum ansvar

samverkan i frågor svensk kulturhistoria efter år 1520rörsom .Samfundet Nordiska och Skansens har till uppgiftmuseets vänner att
stödja Nordiska och Skansen. Samfundet hade den 31 decembermuseet
1993 totalt 1 839 medlemmar.

Nordiska museet

Stadgar

Kungl. Majzt fastställde stadgar för Stiftelsen Nordiska för förstamuseet
gången sannolikt år jfr1938 1929:1, åttonde huvudtiteln 116.prop. s.
Enligt de 7 juni 1990 fastställda stadgarna Nordiskasenast är museets
uppgifter bl.a. bevara och levandegöra minnet liv och arbete iatt av
Sverige, företrädesvis för tiden efter år 1520. Museets omfattaransvar
hela kulturhistoriskadet fältet de delar hänförts till någonutom som

institution. Museet skall verka i samarbete med Stiftelsennäraannan
Skansen. stadgarna1 erinras vidare Nordiska enligtatt museetom
riksdagens beslut inom området kulturhistoria,är särskiltansvarsmuseum
efter 1520.

Enligt stadgarna skall särskilt:museet

vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och nyförvärv berika- genom
sina samlingar,
hålla urval samlingarna tillgängliga driva och stödjaett samt- av
utställningsverksamhet och kulturformedlande verksamhet,annan
initiera, driva och stödja forskning inom verksamhetsområde.museets-
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Stiftelsen styrelse Nordiskaleds nämnd med sju leda-museetsenav
Chef för Styresmannen nämndensmöter. är ärmuseet styresman.en en av

sju ledamöter.
Regeringen nämndens ledamöter. Nämnden ochutser utser ent-sex av

ledigar i det förra avseendet skall förBeslut dock, blistyresman. att
gällande, fastställas regeringen.av

På nämnden bl.a. angående allmänna riktlinjer forankommer ärenden
Stiftelsens verksamhet, viktigare frågor Stiftelsens organisation,om
anslagsframställning avhändande museiföremål eller stift-samt av annan

Ärenden,elsens egendom. inte skall nämnden.avgöras avgörssom av av
sådana inte behöverOm ärenden prövasstyresmannen. styresmannenav

får de tjänsteman enligt vadnågon i arbets-avgöras av annan som anges
ordningen eller i särskilda beslut.

Stiftelsens tiden juli-den juni.räkenskapsår omfattar den 30 Nämndenl
skall för varje årsredovisningverksamhetsår och verksamhetsbe-avge

förvaltningrättelse. Nämndens och stiftelsens räken-styresmannens samt
skaper skall årligen regeringen utsedd revisor.granskas en avav

Stiftelsen får inte regeringens tillstånd överlåta eller inteckna sinutan
fasta egendom eller tomträtt.

Stiftelsen får inte regeringens medgivande gåvorutan ta emot ut-som
jord eller byggnad värde överstiger 100 basbelopp.görs av vars

bli gällande skall nämndens beslut ändring stadgarnaFör att om av
fastställas regeringen. Stiftelsen skall undantagen från tillsynav vara
enligt lagen 1929:116 tillsyn stiftelser.överom

Finansiering

Senaste räkenskapsår 199394 redovisade Nordiska förlustmuseet en
drygt mkr. rörelseintäkter uppgick till drygt mkr.7 Museets 123,5 Av
rörelsens intäkter frånutgjorde drygt 91,9 mkr eller 74,2 % bidrag staten
och länsarbetsnämnder. publika intäkterna uppgick tillDe 13 mkr ochca
bidrag från till knapptandra mkr. Museets finansiella5,5än staten
intäkter uppgick till drygt 18 mkr.

förKostnaderna året uppgick till drygt mkr,141 drygt 78 mkr förvarav
personal 55,3 kostnaderna; hade tillsvidareanställda och% 244museetav

i kortare anställningar114 och drygt 28,5 mkr for lokalerpersoner
20,4 % kostnaderna. Bland kostnaderna för personalen upptogsav en

drygt mkr inarbetad inte7 avseendepost uttagen semester.om men
Balansräkningen visade 30juni tillgångarden 1994 inkl. fondmedelper

på 97 mkr till värde drygt 158 mkr och skulder tillett externaav en
31,5 mkr.summa om ca

Anslaget till Nordiska uppgår för innevarande budgetårmuseet
199596 till drygt mkr XIKu 5.127 B

Enligt regleringsbrevet för innevarande budgetår Nordiskaskall museet
lämna anslagsframställning till Kulturdepartementet i enlighet fore-med
skrifterna i förordningen 1993:134 myndigheters årsredovisning ochom
anslagsframställning.
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Resultatredovisning m.m.

Under räkenskapsåret 199394 genomförde Nordiska i samarbetemuseet
med i första hand Statens historiska och länsmuseema sin störstamuseum
utställningssatsning tiderna Den Svenska Historien.genom -

Nordiska handlade under räkenskapsåret l 402 ansökningarmuseet om
utförseltillstånd för kulturforemål.

Under räkenskapsåret 199394 uppgick antalet besökare vid Nordiska
inkl. Julita, Härkeberga m.H. tillmuseet 444 000. Det statliga bidraget

för räkenskapsåret utslaget varje besökaremotsvarar beloppett om
207 kr.nästan

Enligt regleringsbrevet för innevarande budgetår 199596 skall
Nordiska arbete bl.a. inriktas påmuseets att:

stärka ansvarsmuseirollen,-
utveckla kontakter och relationer till besökare,museets-
förbättra möjligheterna till publik service prioritering- genom en av
Multimedia m.m.,
fördjupa dokumentation och insamling underlätta forskning och° samt
bildningsverksamhet.

Enligt regleringsbrevet skall uppnå 30 % finansieringsgradmuseet egen
entréintäkter och försäljningsverksamhet. Vidare skall Julitagenom utgöra

resultat- och verksamhetsområdeett och resultatetseparat för Julita skall
särredovisas i årsredovisningen.

Vad resultatredovisningen skall enligt regleringsbrevet återrappor-avser
tering ske i enlighet med föreskrifterna i Förordningen9 § 1993: 134 om
myndigheters årsredovisning och anslagsframställning med tillhörande
verkställighetsföreskrifter Resultatredovisningen skall granskas stiñel-av

revisorer. Utlåtande granskningen skall ske iöver revisorsintyg.sens ett

Synpunkter på verksamhetsformen m.m.

Enligt anslagsframställning för budgetårenmuseets 199394-199596
skulle huvudmålen för periodenett fortsätta integrationen medattav vara

historiskaStatens i det långsiktiga syftet bildaattmuseum ett gemensamt
Sveriges historiska l remissyttrandet Museiutredningensövermuseum.
betänkande Nordiska uttryck för remissytt-museet Isynsätt.gav samma
randet vårt delbetänkande framhålleröver Nordiska däremotmuseet
följande:

Nordiska har under hela sin verksamhetstidmuseet tydligt markerat
det positiva med stiftelsen verksamhetsform. Denna har inneburitsom

kulturell frihet, samtidigtstor ändå har haft insyn i ochen statensom
möjligheter påverka verksamhetenatt tillsatt ordföran-attgenom man
de och övriga styrelseledamöter i Nordiska nämnd,museets samt att

den viktigaste ñnansiärenär verksamhet. Genomman museetsav
Nordiska stiftelseform har ocksåmuseets mängd gåvor ochstoren

2 15-1047
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samlingarberikat och verksamhet.donationer åren museetsgenom
föremål och ekono-flöde gåvortveksamt detta rikaDet är av avom

tidiga år, hade varit likaframför undermiska medel, allt museets
har medförtskulle ställts till Dettagåvorna staten. attstort om

föremålssamling blandlandets i särklassNordiska har störstamuseet
aktiebolag eller ideellVarkende kulturhistoriska museerna. -

Nordiska med sinaalternativ forförening några egentligaär museet,
sin rollkulturhistoriska medansvarsmuseiuppgifter för de museerna,

frågor utförselbeträffande kringviss lagtillämpning,inom t.ex. av
i principNordiska handlägger 90 %kulturföremål där museet av

i fråga i sådant fallskulle kommaärendendessa Det äretc. som
förändring NordiskaEffekternamyndighetsformen. avav en-

verksamhetsform, myndighet, skulle bli ekono-tillmuseet annanen
mkrår, inteminskning medkännbar dvs. 3miskt mycket ca omen

kring investering-kostnadsneutral. regelverketövergång Avengörsen
verksamhet.skulle inverka menligt museetsar

förbetänkande har ledningenmed förevarandeUnder arbetet museet
myndighetsformen.framhållit accepteraratt museet

inte lämnat några förslag medi sitt betänkandeKulturutredningen har
direkt bäring på Nordiska museet.

Skansen

ellerförutsattes det varkenStiftelsen Skansen bildadesNär att staten
bidrag tillnågot årligt denStockholms stad skulle behöva lämna nya

regeringenemellertid stiftelsen Skansen hosstiftelsen. ljuni anhöll1965
mkr förpå sammanlagt 24och Stockholms stad anslag attett genom-om

skrivelse år anmäldeoch iföra investeringsprogramett senare sammaen
inkomstförstärkning nödvändig för undvika under-stiftelsen attatt en var

framställningaringav stiftelseni verksamheten. oktober 1966skott l nya
stiftelsen föreslogekonomiskt stöd ochStockholms stadtill ochstaten om

orsakenskulle främstafrågan årligt driftsbidrag Denprövas.även att om
det årligaekonomiska situationtill Skansens försämrade attangavs vara

hade minskat med 5-6 %.antalet besökare ca
förhandlingsnämndregeringen Statensnovember uppdrog1966l att
finna ändamålsenligförhandlingar Stockholms stad förmed attta enupp

iproblem. provisorium ochlösning Skansens ekonomiska Som ett av-av
angående Skansensöverenskommelse med stadenvaktan slutligen

bidrag till Skansen för bud-statsmakterna mkrekonomi anslog 2,5 som
rskr.bil. bet. l967:SU203 ochgetåret jfr 1967:155196768 prop.

1967:395.
bidrag tillreglerade frågorna Skansenoch Stockholms stadStaten om

ochavtal jfr 1968:46, bet. l968:SU84i februari ingångeti 1968ett prop.
landsting iinträdde Stockholms läns stadensSedermerarskr. 1968:202.

jfråtagandena Skansenvad gällde ekonomiskaställe de gentemot prop.
15. Landstingets andeloch rskr. l98384zll98384:25, bet. l983l84zKrU9

emellertid fr.o.m.till Skansenbidragsgivningen övertogs statenavav
det ekonomiskaoch landstingetenligt avtal mellan1993 statenett an-om
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för Skansen, Konserthuset i Stockholm ochsvaret Dansens jfrHusm.m.
1992932105 bil. bet. 199293:KrU9 och rskr. 1992932193. Iprop. av-

talet förklarar de bibehållet ekonomisktparterna att är att ettense om
ansvarstagande från samhällets sida förutsättning för nämndautgör en
institutioners fortlevnad.

Stadgar

Gällande stadgar för Stiftelsen Skansen fastställdes den 15 april 1993.
Enligt dessa skall stiftelsen med särskild hänsyn till Skansens karaktär av
friluftsmuseum ha till ändamål bedriva verksamhet byggeratt en som
vidare på och utvecklar det nuvarande Skansen fortsatta insatsergenom
för Ievandegöra svensk kultur ochatt kringnatur samt att ettgenom

kulturminnen skapa levandecentrum miljö för olika fritidsintressen.av en
Vidare skall Skansen verka i kulturellt och vetenskapligtnära samarbete
med Nordiska Skansen skall vårda det kulturhistoriska byggnads-museet.
beståndet. Verksamheten skall inte tillha syfte vinst.att ge

Stiftelsen skall förvaltas styrelse bestående sju ledamöter.av en av
Ordföranden i styrelsen och ytterligare ledamöter regeringen.tre utses av
Två ledamöterna Nordiska Stiftelsen skall hautses verk-av museet.av en
ställande direktör handhar den löpande förvaltningen enligt riktlinjersom
och anvisningar styrelsen meddelar. Verkställande direktören själv-ärsom
skriven ledamot i styrelsen.

Stiftelsen skall föra räkenskaper i enlighet med bestämmelserna i bok-
foringslagen 1976:125. Stiftelsens räkenskapsår skall kalenderår.vara

Stiftelsen skall för varje räkenskapsår årsredovisning.upprätta Dennaen
skall bestå resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelseav en
med uppgift hur stiftelsens ändamål hartillgodosetts under räkenskaps-om
året.

Stiftelsens räkenskaper och årsredovisning styrelsens och verk-samt
ställande direktörens förvaltning skall årligen granskas två revisorer.av
Revisorerna regeringen och demutses skall auktoriseradav en av vara
revisor.

Styrelsen skall den juli1 varje år tillställa regeringensenast och
Nordiska den revisorerna granskade årsredovisningenmuseet för fore-av
gående räkenskapsår.

Skansen undantagen från tillsynär enligt lagen 1929:116 tillsynom
stiftelser.över

Styrelsens beslut ändring stadgarna skall fastställas regeringenom av av
efter hörande Nordiska museet.av

Finansiering

Under räkenskapsåret 1993 gjorde Skansen mindre förlust påen
215 000 kr. Intäkterna uppgick till drygt 109 mkr. Bidraget från påstaten

mkr41 den intäkten. Inträdesavgifterstörsta och årskortca var gav
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mkr.övrig försäljning inbringade drygt 10intäkter mkr ochdrygt 28om
uppgick under året till 110 mkr varavför själva rörelsenKostnaderna ca

uppgick tillprojektbidrag. Personalkostnadernafinansierades med22 mkr
heltidsanställda; l 350mkr Skansen hade under året 15957,5 personerca

för-för allmän verksamhetåret ocharbetade deltid för Skansen under
brukades mkr.drygt 26

uppvisade till-december 1993Balansräkningen för Skansen den 31per
kortfristiga skuldermkr ochgångarna till värde drygt 37 externa,ett av

Reserverade medel frånmkr.till 4över externastraxen summa om
kapitalet till mkr.och det 4,5givare uppgick till drygt mkr17 caegna

budgetår 199596 uppgår tillinnevarandeAnslaget till Skansen för
mkr.70

budgetår skall Skansen lämnainnevarandeEnligt regleringsbrevet för
i enlighet med föreskrifternaKulturdepartementetanslagsframställning till
årsredovisning och anslags-myndighetersi förordningen 1993:134 om

besöksstatistikskall Skansen lämnaanslagsframställningenframställning. l
för fyra budgetåren.de senaste

Resultatredovisning

kulturhistoriska avdel-genomförde SkansensUnder räkenskapsåret 1993
genomfördes museilärare.visningarningen förhandsbeställda380 avsom

skolelever, före-vid dessa visningarhälften deltagarnaMer än varav
och släktföre-Hembygdsföreningarträdesvis från lägre årskurserna.de

visningar.bland beställarnaningar också representerade avvar
övriga året genomfördaredovisas underdet följandel merparten av

program.
visningargenomfördes fyraVarje tiden maj-septemberdag under öppna

för barn ochengelskspråkiga liksom visningtvå svensk- och två enen
historiska vandring.rubrikentemavisning under Dagens

anläggningarna till antaletkulturhistoriska 30Minst fem de varav
tillgängligaanläggningardag under vintern. Flertaletvarjeöppna var
flyttad tillåret uppfördes det logesommarhalvåret. Underunder en

socken i Uppland.Skansen från Norrsunda
i kulturhistoriskamedverkandeKlädkammaren, förser de programsom

omlopp ökning med 300året dräkter i enmed kläder, hade under 3001
året innan.jämfört med

den decemberryggradsdjur visades: individantalet 31arterraser100 av
påverkades under året denZoo-skolans verksamhet1993 367. av ny-var

betala besöken. Antaletskolor själva ñckinförda ordningen besökandeatt
kraftigt.visningar minskade

visades kulturhistoriskt intressanta hant-ñesta årets dagarUnder de av
hög-dagligen underhemsysslor i husen. Glashyttanverk och öppenvar

visades dagligen undermessmörtillverkningYstning, käming ellersäsong.
folkdanslag genomförde under året 116sommarmånaderna. Skansens upp-

Dåarrangerades under året. be-hantverksdagarvisningar. 20Drygt
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mannades verkstäderna Skansens Borgerskap visade sittav som prov
hantverkskunnande.

Under året firades Skansen rad traditionella högtider bl.a. nyår,en
Valborg, Norges nationaldag, Sveriges nationaldag, midsommar,
Bellmandagen den juli,25 julmarknad och Luciakröning i december.

Under genomfördes 22 helkvällar med scenunderhållningsommaren
nio tisdagskvällar med allsång, sju jazzkvällar niom.m., under-samt

hållningsprogram med direktsändning i TV under Sommarkväll itemat
det gröna.

Under året visades nio olika utställningar producerade såväl externt som
Skansens olika avdelningar.av

Olika skollovsaktiviteter och andra barn-även och familjeprogram
genomfördes, bl.a. bamcirkus söndagar under tiden januari-april.

Skansens årliga turistfolder med olika språk trycktestext undersex
året i 130 000 och kartan Skansen iöver 25 000 Evenemangs-ex. ex.
kalendern åretsmed trycktes i 100 000 Skansen annonseradeprogram ex.
under året främst i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet skickadesamt
37 pressmeddelanden till massmedierna.

Skansen hade 1 511 000 besökare föregående år uppgick antalet till
l 548 000. Antalet betalande besökande ökade dock något jämfört med
år 1992, vilket påverkade entréintäktema i positiv riktning. Det statliga
bidraget för räkenskapsåret motsvarade utslaget varje besökare ett
belopp 26 kr entréavgiften i februari förär 1995 enskild 30om ca vuxen
krvardag och 40 krhelgdag; barn under år går14 gratis.

l regleringsbrevet för Skansen innevarande budgetår 199596 anges
i fråga resultatredovisning återrapportering skall ske enligtatt 9om §
förordningen 1993:134 myndigheters årsredovisning och anslags-om
framställning med tillhörande verkställighetsföreskrifter. Vidare skall
resultatredovisningen granskas Stiftelsens revisorer och utlåtande överav
granskningen ske i revisorsintyg.ett

Synpunkter på verksamhetsformen m.m.

sittl remissyttrande Museiutredningensöver betänkande anförde Skansen
bl.a. följande:

Skansens särprägel i olika avseenden institutionengör fram-att även
bör självständig, frigent samarbeteupprätta medattvara museer av

skilda slag. Om sammanslagning museiinstitutioner allten trotsav
böra genomföras, måste Skansen länkas medanses Nordiskasamman

Skansenmuseet. källaär Nordiskasprunget ur samma museet,som
under drygt sjuttio år del Nordiska och hyservar i sinamuseeten av

hus och gårdar drygt 30 000 Nordiska ägda föremål. Bådamuseetav
förmedlar kunskap inom ämnessfär.museerna Att placerasamma nu

dem i olika enheter förödande.vore
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anförde Skansen:delbetänkandevårtremissyttrandetI över

lämpligt alternativ för Skansen.någotskulle inteAktiebolag vara
kommit fram till. Ideellhautredningenslutsats verkarDenna även

något lämpligtuppfattning inte hellerförening enligt Skansensär
vadosäkerhetenlagstiftningAvsaknadenalternativ. gör stor omav

finns vänföre-detUtredningen konstaterargäller.egentligen attsom
intresse.allmänhetensuttryck förtillningar storaettmuseerna som
fram tillskulle kunna ha lettbeslut 1963såkan uppfattasDet att ett

tillEnligt förslagideell förening.blivitkunde haSkansen ettatt en
alltid ha majoritet.skallföreningsådan ideellstadga för statenen

med ideellidénodemokratiskt ochgradi högstaDetta emotär en
ansvarsfrihet ensidigtskulle då fråganExempelvisförening. av-om

föreningenmedlemmar lämnarallaVad händergöras staten. omav
då föreningenUpphörstår kvar.och staten ensam

bäringmed direktnågra förslaginte lämnatKulturutredningen har
Skansen.

Tekniska2.2.2.2 museet

Bakgrund

i Sverige väcktesteknisktinrättandetFrågan ett ursprung-museumavom
föreningenTeknologföreningen. Redan 1910ligen Svenska etttogav

utredalät föreningennio årinitiativ till utredning ochförsta senareen
utredningen förelågdenfrågan andra gång. resultatetNär senareaven

dålngenjörsvetenskapsakademien IVA,vädjade föreningen till som var
Så blevtill lösning.föra fråganskyndsammastalldeles nybildad, att en

försig huvudmannämligenockså. beslutadedet IVA ettatt somengagera
förberedande arbete medStockholm.lokaliserat till Etttekniskt museum

inled-arbete leddesbörja.insamling föremål kunde Dettam.m. nuav
utsedda inte barasamarbetsdelegation med ledamöterningsvis avav en
Industriförbund ochSverigesTeknologföreningen,IVA ävenutan av

för verksam-år stadgarEfter någraUppfinnareföreningen.Svenska antogs
styrelsedärvid benämnasSamarbetsdelegationen komochheten att

i stället.
materiali alltmagasineradesUnder åren 1924-1936 stort sett som sam-

År emeller-beviljadeStockholm. 1933in på antal platser ilades ett stort
mkr föranslagWallenbergs Stiftelse 2tid och AliceKnut ett upp-om
och den juliför Tekniska linredning byggnadförande museetsamt av en

på Djurgården.Tekniska Norraår upplät för museettomtstatensamma en
flytta-året därpå och våren 1936kunde börja uppförasmuseibyggnadEn

till denvarit inrymt i lokaler hos IVAsitt kansli dittillsde museet som
byggnaden.nya

förbeslutade styrelsenWd sammanträde år 1947 museet att museetett
TekniskaStiftelsen Sverigesstiftelseskulle underutgöra namneten

tidigaretillägg till dedärmed vissaoch i sambandMuseum antog an-
Kungl. Maj:t.under år 1948Stadgarna fastställdesstadgarna.tagna av
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Tekniska drevs ända fram tillmuseet 1960-talet med hjälp medelav
från industrin och enskilda. Men i början 1960-talet blevav museets
ekonomiska situation mycket ansträngd. föranleddeDetta ledningmuseets

år 1963 vända sig tillatt regeringen med begäran årliga anslagom av
allmänna medel. Museet gjorde förnyad framställning året därpå. denlen
framställningen begärde bidrag föräven täckandemuseet redanav upp-
kommet underskott i verksamheten. bakgrundMot båda fram-museetsav
ställningar tillkallade regeringen i juni år 1964 särskilda sakkunniga för

undersökanärmare fråganatt ekonomiska ställningmuseets och verk-om
samhetsformer Resultatet denna undersökning redovisades i be-m.m. av
tänkandet Stencil E 1964 Tekniska framtida ställning ochmuseets
verksamhetsformer m.m.

De sakkunniga föreslog i sitt betänkande i fortsättning-att ävenmuseet
skulle drivas i stiftelseform. Enligt de sakkunniga bordeen fåmuseet ett

statligt driftbidrag och engångsbidragäven till täckandeett uppkomnaav
underskottet i verksamhet. ekonomisktEttmuseets frånengagemang

sida borde enligtstatens de sakkunniga föranleda utseddaatt statenav
fick i styrelsenrepresentanter ochsäte styrelsen borde inte längre ha

befogenhet i ekonomiskt avseende bindaatt stiftelsen i vidare utsträckning
vad falletän vid statlig verksamhet.som rent Kostnaderna förvar en

museiverksamheten borde vidare bestridas enligt regeringen fast-en av
ställd inkomst- och utgiftsstat och den fast anställda personalen borde
redovisas i regeringen godkänd personalförteckning.en av

statsmakterna beslutade under våren 1965 Tekniska skulleatt museet
anslag 800 000 krett for budgetåret 196566, hälftenom avsågvarav

driftbidrag och den andra hälften engångsanvisning jfr 1965:1en prop.
bil. 10, bet. SU 1965:8, rskr. 8. Som direkt följd detta besluten av
fastställde regeringen den 30juni 1965 stadgar för Stiftelsen Tekniskanya

innehåll i jämförelsemuseet med de tidigare stadgarna framförvars allt
återspeglade verksamheten blivitatt underställd statlig kontroll i såväl
administrativt ekonomiskt avseende.som

Tekniska har erhållit statliga bidragmuseet alltsedan budgetåret
196566. Som kommer framgå i det följande seatt under rubriken Finan-
siering regleras det statliga stödet till Tekniska sedan år 1989museet av

tioårigt avtal mellanett och stiftarna. Enligt dettastaten avtal åligger det
vidare stiftama lVAatt Stora fondenupprätta för Stiftelsengenom
Tekniska Museet minst 75 mkr. Fondens ändamål skallom attvara
lämna bidrag till Tekniska Museet. Stadgar för fonden fastställs lVA.av
Det kan tilläggas bidrag till Tekniskaatt sedan mitten 1980-museet av
talet avdragsgilla.är Numera gäller denna vid beräkningrätt inkomstav

näringsverksamhet jfr lagen, 1990:696,av avdrag för bidrag tillom
Stiftelsen Sveriges Tekniska Museum.

År 1929 bildades Föreningen Tekniska Museets Vänner. Föreningen har
till ändamål ekonomiskt stödatt och andra medel främja Tekniskagenom
Museets verksamhet. Enligt avtal mellan föreningen och Tekniska museet
från mitten 1960-talet enskild medlemäger i föreningenav avgiftsfritt
tillträde till ochmuseet ordnade utställningar, föredrag,museetav
ñlmförevisningar Enligt avtalet skall stiftelsen tillhandahållam.m.
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kanårsbok densammamånga exemplarföreningen så attmuseetsav
samtliga medlemmar.föreningensdistribueras till

Sveriges TekniskaStiftelsenfrånändrades år 1989Stiftelsens namn
bil.1989901100 10jfrTekniskatill Stiftelsen museet prop.museum

396s.

Stadgar

denTekniska 30förfastställde stadgarregeringenSenast museet var mars
skallskall drivastiftelsendemframgår1995. Det ettatt museum, somav

grundvetenskaperoch dessingenjörskonsteninomutvecklingenbelysa
såvälämnesområdeinom dettaskall ocksåinom industrin. Museetsamt

dokumentationochforskningvetenskaplig utövabedriva och främja som
skallEnligt stadgarnaupplysningsverksamhet.och museetundervisnings-

särskilt:

berikanyförvärvochvetenskapligt bearbetavårda, förteckna, genom-
för allmänheten,tillgängligahålla demsina samlingar och

pedagogisk verksam-utställningsverksamhet ochdriva och stödja annan-
teknikförståelsen förochöka intressetdärigenom verka förhet och att
indu-teknikens och denförklaraoch förindustriell utvecklingoch att

samhällsutvecklingenroll istriella verksamhetens samt
enskilda verksammaorganisationer ochandrasamarbeta med museer,-

sådan kompetens,hålla utgörområdeinom att museetsamtmuseets en
ämnesområde.inom sittledande kunskapskällaen

hälftenmed åtta ledamöter. StatenstyrelseStiftelsen leds utser avav en
Civilingenjörsförbund,Sverigesstiftama dvs. IVA,ledamöterna och

varderaUppñnnarföreningenSvenskaIndustriförbund ochSveriges utser
stiftamaEfter förslagfyra år.Mandatperiodenledamot. utserär aven

Chefi styrelsen.ordförandeledamöterregeringen styrelsens att varaen av
museidirektör.för ärmuseet en

beslutapå styrelsenEnligt stadgarna kommer det att om:

verksamhet,stiftelsensallmänna riktlinjer för-
vikt,ekonomiska frågor störreav-

övrigt rörandeviktigare frågor iarbetsordningföreskrifter,stadgar, samt-
organisation och inriktning,

personaloch övrigmuseidirektörenentledigandeanställning och avav-
bestämmande,enligt styrelsens

elleravstängning från tjänstenåtalsanmälan,disciplinansvar,frågor om-
läkarundersökning,

museiföremål,frågor avhändande samtavom-
till styrelsen.hänskjuterärenden museidirektörenandra som-
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Styrelsen skall enligt stadgarna varje år anslagsframställning förge
påföljande budgetår till regeringen lämna verksamhetsberättelse församt
det förflutna verksamhetsåret till regeringen och stiftama.senast

Ärenden inte skall styrelsen museidirektören.avgöras avgörssom av av
Stiftelsen har huvudmän. hälften24 Staten dem och stiftamautser av

Huvudmännen sammanträder minst gång årligen tillutser tre ettvar. en
s.k. årssammanträde. På huvudmännen ankommer ha överinseendeatt

stiftelsens verksamhet vid årssammanträdetoch fastställaöver att statens
och stiftarnas val revisorer, bokslut och verksamhetsberättelse samtav
besluta ansvarsfrihet för styrelsen och museidirektören.om

Stiftelsens räkenskapsår omfattar så länge tiden den juli-den1än
juni,30 fr.o.m. år 1997 tiden den januari-den december.1 31 Styrel-men

och museidirektörens förvaltning stiftelsens räkenskaper skallsamtsens
årligen granskas två auktoriserade revisorer, ochutses statenav som en av

stiftarna.en av
Stiftelsen får inte regeringens medgivande gåvorutan ta emot ut-som

jord eller byggnad värde överstiger mkr.3görs av vars
Styrelsens förslag till ändring stadgarna skall för bli gällandeattav

godkännas stiftama och fastställas regeringen. Stiftelsen skallav av vara
undantagen från tillsyn enligt lagen 1929:116 tillsyn stiftelser.överom

Finansiering

Som tidigare träffade och stiftama avtal under vårennämnts staten ett
1989 i syfte säkerställa långsiktig och betryggande finansieringatt en av
Tekniska Avtalet gäller for period tio år från den januarilmuseet. en av
1989 och förlängs därefter automatiskt fem år i sänder, det inteom

två år före avtalsperiodens utgång.sägs senastupp
Enligt avtalet förutsätts det verksamhetsbidrag till stiftelsenatt statens

icke minskas utgående från dagens penningvärde bas. avtaletAvsom
följer påtar sig ekonomiskt för de byggnaderatt staten även ett ansvar

nyttjar. det gäller den stiftelsenNär ägda huvudbyggnadenmuseetsom av
således för kostnaderna för nödvändiga reparationer förstaten samtsvarar

etappvis upprustning upprustnin utförd. Beträffande övriärgen numera ga
byggnader på DjurgårdenNorra vilka nyttjades Tekniska vidMuseetav
avtalets ingående tillhörande markområden skall forsamt staten svara
drift-, underhålls- och hyreskostnader.

Räkenskapsåret 199394 redovisade Tekniska mindre vinstmuseet en
på 38 000 kr. Intäkterna uppgick till drygt 40 mkr. intäkternaAv utgjorde

bidraget från75 % och bidrag från näringslivet.17 % Kostna-staten ca
derna för året uppgick till drygt före38 mkr dispositioner, drygtvarav
18,5 mkr för personal ca anställda60 och drygt mkr for14 lokaler.
Museets balansräkning visade den juni30 1994 tillgångar till värdeettper

drygt 14 mkr och skulder till 9 mkr.externa överstraxav en summa om
Anslaget till Tekniska för innevarande budgetår 199596museet upp-

går till knappt 54 mkr.
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Enligt regleringsbrevet för innevarande budgetår skall stiftelsen lämna
anslagsframställning till Kulturdepartementet i enlighet med föreskrifterna
i förordningen 1993:134 myndigheters årsredovisning och anslags-om
framställning.

Resultatredovisning

Under räkenskapsåret 199394 genomfördes det omfattande upprust-en
ning och tillbyggnad lokaler. Elva basutställ-15museets museetsav av
ningar stängda i genomsnitt under fyra månader Teknoramavar var

Övrigaendast till och med september 1993. fyra basutställningaröppet
hade i normal utsträckning.öppet

Under året genomfördes sju tillfälliga utställningar bl.a. forskareunga
och miniutställningar. Museet genomförde särskilttre ett sommarprogram
med sju olika aktiviteter, speciella söndagsprogram jullovsprogram.samt
Under sportlovet och under ytterligare dagar15 genomfördes särskilda
aktiviteter för barn.

Under räkenskapsåret satsade särskilt på information sinmuseet om
verksamhet. ledde bl.a.Det till artiklar i265 16 TV- 30samtpressen, ca
radioinslag.

Museet hade besökare122 312 under räkenskapsåret det statliga bi-
draget för räkenskapsåret motsvarade utslaget varje besökare beloppett

Året250 kr. innan antalet besökarenästan knappt 175 000. En-om var
ligt verksamhetsberättelse skall dessa siffror framför alltmuseets motses
bakgrund Teknorama under delen den aktuellaatt stängt störreav var av
perioden.

regleringsbrevetI för innevarande budgetår 199596 sär-anges som
skilt villkor för anslaget till Tekniska bl.a. vissa basutställ-museet att
ningar skall moderniseras återställas,och maskinhallens 175att större
föremål skall konserveras och skall förbereda eventuellt del-att museet

itagande i Exposition 1997.
regleringsbrevetl vidare i fråga resultatredovisningen attanges om

återrapportering skall ske enligt 9 § förordningen 1993:134 myndig-om
heters årsredovisning och anslagsframställning med tillhörande verkställig-
hetsföreskrifter. Resultatredovisningen skall granskas Stiftelsensav
revisorer och utlåtande granskningen ske i revisorsintyg.över ett

Science Center

Under arbetet med detta betänkande har vi upplysts det inomattom
näringslivet för närvarande undersöks förutsättningarna för skapaatt ett
Science Center skulle inrymmas i byggnad på Tekniska museetssom en
innergård. Syftet med detta skulle framför allt få barn ochcenter attvara
ungdomar intresserade teknik.av
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Telemuseum

l anslutning till Tekniska finns Telemuseum for telekommuni-museet ett
kationshistoria. Verksamheten vid regleras avtal in-museet ettgenom
gånget år 1987 mellan Tekniska och Televerket. Avtalet gällermuseet

den maj31 2002. skallMuseet i den utåtriktadet.0.m. verksamheten
fungera fristående haroch museichef. finan-ett Museetsom museum egen
sieras huvudsakligen anslag från Telia.genom

ulturutredningenK

Kulturutredningens betänkande omfattar inte några förslag siktetarsom
Tekniska Utredningen framhåller dock teknikens ställningmuseet. att

i museiväsendet bör stärkas och utvecklingen teknik-naturvetar-att av
bör stödjas se 509.centra s.

2.2.2.3 Stiftelsen Riksutställningar

Bakgrund

1965 års musei- och utställningskommitté MUS 65 hade enligt sina
direktiv i uppdrag bl.a. föreslå åtgärder för få till stånd allsidigatt att en
utställningsverksamhet nådde till allmänheten, skolan och det friautsom
och frivilliga folkbildningsarbetet på bättre dittills varitett sätt än som
möjligt. såvällnom museiväsendet konstbildningsorganisationemasom
upplevde svårigheter med den organisation och deattman resurser som
fanns tillgängliga vid mitten 1960-talet erbjuda hela landet de tjänsterav

samlingar skulle kunna tillåta. direktivenl underströks detsom museernas
angelägna i försöksverksamhet med vandringsutställningaratt en genom-
fördes parallellt med utredningsarbetet. Härvid förutsattes Riksför-att
bundet för bildande konst, Folkrörelsemas Konstfrämjande och Före-
ningen Konst i skolan inordnades i verksamheten. inleddesDen under
hösten 1965 och år 1967 träffade kommittén, Riksförbundet för bildande
konst och Föreningen iKonst skolan avtal bilda organisationenett attom
Riksutställningar.

betänkandetl SOU 1974:43 Utställningar redovisade kommittén utför-
ligt för den dittills bedrivna verksamheten. Kommittén föreslog verk-att
samheten skulle bli och den i fortsättningen skulle bedrivaspermanent att
i stiftelseform. detNär särskilt gäller frågan verksamhetsforrn anfördeom
kommittén följande:

De utredningar under 1960-talet behandlat organisationsfrågorsom
inom kulturområdet, har valet foretagsformägnat uppmärk-storav
samhet. Kulturrådet har i sitt betänkande kulturpolitikNy samman-
fattat förda diskussioner och utförligt redovisat sin i frågansyn om
foretagsformema. harMan kommit fram till myndighets- och för-att
valtningsmodellen inte medger tillräckligt smidiga arbetsformer för
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sådana institutioner, handhar produktionsprocess. myndig-Försom en
heterna gäller omfattande regelsystem, i flera avseenden kanett som

till hinder i institutionemas verksamhet. för kulturverksam-Envara
heten inom statliga områdetdet jämförelsevis funktionell förvalt-
ningsfomi erbjuder däremot stiftelsen. stiftelsema gäller,För att
Kungl. Maj:t kan besluta stadgar, direkt for verk-om som avpassas
samheten. Sådana stadgar kan tillsammans med villkor och ändamåls-
bestämningar, meddelas i samband med anslagsgivningen stats-som ge
makterna möjlighet i önskvärd grad reglera verksamheten.att

statsmakterna beslutade i enlighet med kommitténs förslag prop.
197576:135, rskr.KrU 197576:35, 1975762355 och den ljuli 1976
började Stiftelsen Riksutställningar sin verksamhet. Till stiftelsen anslogs

mkr for budgetåret 197677.7,5ca
propositionen s. ff anförde föredraganden bl.a. följande1 250 om

uppgiften för Riksutställningar:

Riksutställningars huvuduppgift enligt min meningbör attvara
genomföra utställningsprojekt i samverkan med de institutioner och
organisationer verksamma på kulturområdet. Samarbetet börärsom
kunna ske i skiftande fonner, från rådgivning till väl utvecklatett
produktionssamarbete. Riksutställningars aktivitet bör inte be--

till samarbete med andra. Riksutställningar bör också kunnagränsas
producera utställningar. Riksutställningar bör också föregna svara-

visst utvecklingsarbete. bör inriktas på förnya utställ-Dettaett att
ningsmediet, metoder, skapa kontakt med publiken och sti-pröva nya
mulera aktiviteter i anslutning till utställningarna. naturlig del iEn ut-
vecklingsarbetet bör användningen bild- och ljud-prövaattvara av
material såsom film, videogram och ljudband i utställningsverksam-
heten. Med den roll i landets utställningsverksamhet jag härsom-
skisserat kan Riksutställningar för omfattande verksamhet.svara en

innebär dock inte RiksutställningarDetta kommer såatt att en
dominerande ställning många remissinstanser befarar. Riksut-som
ställningars huvuduppgift bör nämligen fungera service-attvara som
och samarbetsorgan.

Stadgar

Enligt stadgarna Stiftelsenför Riksutställningar fastställda regeringenav
den 23 juni 1976 har stiftelsen till ändamål främja utställnings- ochatt
konstbildningsverksamheten förmedla och anordna utställning-attgenom

biträda med rådgivning och service i övrigt utveckla ochsamtar, annan
förnya utställningen medium för kunskapsförrnedling, debatt ochsom
upplevelse.

Stiftelsen skall i sin verksamhet beakta de mål fastställts för densom
statliga kulturpolitiken samarbeta och samråda med statliga och kom-samt
munala myndigheter, kulturinstitutioner, organisationer och enskilda som

verksamma i samhälls- och kulturlivet.är
Stiftelsens verksamhet skall stå tillsynunder kulturråd. Denstatensav
undantagen från tillsyn enligt lagen tillsyn1929:116 stiftel-är överom

ser.
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Stiftelsen förvaltas bestårstyrelse ordförande och sjuav en som av
övriga ledamöter. Samtliga regeringen.ledamöter stiftelsenHosutses av
skall det direktör,finnas förordnas regeringen. Direktörenäven en som av

också ledamot i styrelsen.är
Ärende inte skall styrelsen, direktören. Direk-avgöras avgörssom av av

eller, efter beslut denne i varje särskilt fall, tjänsteman hostören av annan
stiftelsen föredragande i styrelsen.är

Genom arbetsordning eller särskilt beslut får överlämnas annan
tjänsteman direktören ärenden eller viss ärenden,än avgöraatt grupp av

inte sådan beskaffenhet prövningen bör ankomma på direk-är attsom av
tören.

Direktören förordnas för fem år. Anställningsvillkoren förhögst tjänsten
direktör fastställs medverkan regeringen myndighetunder ellersom av
regeringen bestämmer. personal anställs stiftelsen. Anställ-Annansom av

ningsvillkoren för denna personal fastställs under medverkan regering-av
eller myndighet regeringen bestämmer.en som

Stiftelsen skall underlätta för intresserade få upplysningaratt om
Stiftelsens verksamhet.

Stiftelsens räkenskapsår löper från juli till juni. Stiftelsenden 1 den 30
iakttaskall de bestämmelser redovisning, bokföring och revisionom som

gäller för statliga myndigheter.
Ändring stadgarna skall fastställas regeringen.av av

Finansiering

Räkenskapsåret 199394 redovisade Riksutställningar förlusten
mkr.0,8 Verksamhetens intäkter uppgick till 37,9 mkr. intäkternaAv

utgjorde 32,8 mkr bidrag från staten.
Balansräkningen den juni visade tillgångar till värde30 1994 ettper av

mkr.7,5 Enligt balansräkningen uppgick det kapitalet till drygtegna
mkr.1
Anslaget till Riksutställningar uppgår innevarande budgetår 199596

till knappt 52 mkr.
Enligt regleringsbrevet för innevarande budgetår skall Riksutställningar

till Kulturdepartementet lämna anslagsframställning i enlighet med före-
skrifterna i förordningen 1993:134 myndigheters årsredovisning ochom
anslagsframställning.

Resultatredovisning

årsredovisningenAv för räkenskapsåret 199394 framgår bl.a. Riks-att
utställningar under året hade totalt olika vandringsutställningar79
turné. dessa utställningarAv elva for året. Antalet utställnings-var nya
dagar ungefär oförändrat jämfört15 000 med föregående år. Medvar ca
sina vandringsutställningar besökte Riksutställningar landets152 av
kommuner. Två femtedelar det totala antalet utställningsdagar berördeav
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kommuner med femtedel Sveriges befolkning. de distribueradeAven av
utställningarna det tredjedel hade inriktning på barn ochvar ca en som
ungdom. Stiftelsen hade under året anställda.55

deAv totala kostnaderna under året knappt mkr belöpte39 drygt
31 mkr ca 80 % vandringsutställningarna. Bruttokostnaden ut-per
ställningsdag exkl. personal, lokaler och kostnadergemensamma upp-
gick till drygt 2 000 kr. Kostnaderna för den andra Riksutställning-av

två verksamhetsgrenar förmedling kunskap utställningenarnas av om-
medium rådgivning och hjälp utställningsskapare isamtsom runt om

landet uppgick till mkr7,5 knappt 90.20ca-
l regleringsbrevet för innevarande budgetår 199596 Riksut-attanges

ställningars arbete särskilt inriktasskall bl.a. att:

arbeta med och andras vandringsutställningar hög kvalitet,- egna av
fördela de totala ekonomiska brutto med 80 % verksam-° resurserna
hetsgrenen Vandringsutställningar 20 % verksamhetsgrenensamt
Kunskapsförmedling och teknisk service,
producera utställningar15 ha 35 utställningar i distribution,samt-
anordna utställningar under minst dagar,10 000 besöka minst 60 %- av
samtliga kommuner i Sverige använda minst 40 % utställnings-samt av
insatserna till barn och ungdom.

l regleringsbrevet vidare i fråga resultatredovisning attanges om
återrapportering skall ske enligt förordningen9 § 1993:134 om myn-
digheters årsredovisning och anslagsframställning med tillhörande verk-
ställighetsföreskrifter. Vidare skall resultatredovisningen granskas av
stiftelsens revisorer och utlåtande granskningen ske i revisors-över ett
intyg.

Wusieutredningen och Kullurulredningen m.m.

Museiutredningen föreslog i sitt betänkande SOU 1994:51 Riksut-att
ställningar skulle koncentrera sig förmedla vandringsutställningaratt
i landet och utomlands och Riksutställningar skulle bli efter-att en
frågestyrd organisation. Utredningen föreslog vidare anslaget tillatt
Riksutställningar skulle delas i två delar. Den delen skulleupp ena an-
vändas för finansiering fasta kostnader. andra delenDen skulleav vara

för den ville produceraöppen utställningar för spridning i restensom av
landet. Riksutställningar betonade i sitt remissvar angelägenheten attav
verksamheten fortsättningsvis bedrivsäven självständig institutionav en

sina beslut, sina bedömningar fårtar gör försom samtegna egna svara
annorlunda, spännande och konstnärligt gestaltade vandringsutställningar

ingen gör.som annan
Riksutställningar har i remissyttrandet vårt delbetänkande föreslagitöver

verksamheten i framtiden bedrivs i myndighetsform.att Under arbetet
med förevarande betänkande har från Riksutställningars sida fram-man
hållit myndighetsformen skulle bäst för verksamhetenatt med desspassa
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innehåll.nuvarande Samtidigt har från stiftelsen viktendet betonats attav
det finns från kulturpolitiskt helhetsperspektivett ett tar ettorgan som
samlat verksamheten vandringsutställningar.för medansvar

Kulturutredningen har i sitt betänkande SOU 1995:84 i princip ställt
sig bakom Museiutredningens ff.förslag se bet. 500s.

2.2.2.4 FöremålsvårdStiftelsen i Kiruna

Bakgrund

propositionen regional och utjämningl utveckling prop. 198485:1 15om
anfördes123 f den Malmfaltsutredningen i betänkandet Ds Iatts. av

1984:9 Framtid i malmfälten aktualiserade frågan inrätta enhetattom en
for vård och konservering museiföremål i Kiruna borde studerasav
vidare. framhölls vidare propositionen fori uppbyggnaden ochDet att
igångsättandet verksamheten borde arbetsmarknadspolitiska medelav an-
vändas liksom de medel hade for särskilda regionalpolitiskaavsattssom
insatser i Norrbottens långsiktiga finansieringenlän användas och denatt
borde inomordnas ordinarie anslag för kultursektom. Vad regeringen
anfört riksdagens gillande se bet. 198485:AU13 och rskr.vann
l984l85z354.

Enligt den juni26 1986 dagtecknad urkund beslutade genomstatenen
regeringen bilda stiftelse med Föremålsvård i Kirunaatt namneten
med ändamål bedriva vård konserveringoch museiföremål, böckeratt av
och arkivalier. Samtidigt fastställde regeringen förstadgar stiftelsen att
gälla fr.o.m. den ljuli 1986.

Till stiftelsen anslog Infortotalt 6 mkr. stiftelsebildningen utfastestaten
sig Kiruna kommun for bl.a. utbildning stiftelsens konserve-att svara av
ringspersonal.

Stadgar

Enligt stadgarna Stiftelsens ändamål bedriva vård konserveringochär att
museiforemål, böcker och arkivalier. Verksamheten skall drivas inomav

for med avtal. åligger stiftelsenDet särskiltett upprättatstaten att:ramen

bedriva arkeologisk metallkonservering papperskonservering ochsamt-
erforderlig bokbinderiverksamhet,
samarbeta och samråda med bibliotek, arkiv, statliga kom-och- museer,
munala myndigheter, kulturinstitutioner, organisationer och enskilda

verksamma inom stiftelsens verksamhetsområden,ärsom
sörja for metodutveckling och vidareutbildning inom verksamhetsom--
rådet.
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Stiftelsen leds styrelse består åtta ledamöter. Styrelsen harav en som av
sitt i Kiruna. Ledamöterna i styrelsen regeringen, i vissa fallsäte utses av
efter förslag andra.av

stiftelsen finnsl-los föreståndare chef för verksamheten. Före-ären som
ståndaren förordnas regeringen efter förslag styrelsen.av av

Stiftelsens räkenskapsår omfattar tiden den juli-den1 30 juni.
Styrelsen skall för varje räkenskapsår bokslut och verk-upprätta ett en

samhetsberättelse förvaltningen Stiftelsens tillgångar ochöver av even-
tuella skulder vid årets in- och utgång för stiftelsens inkomster ochsamt
utgifter under året. Stiftelsens räkenskaper styrelsens förvaltningsamt
skall granskas två revisorer, vilka ochutses statenav av en av en av
Kiruna kommun. revisonsberättelsenEtt exemplar skall före novemberav
månads utgång lämnas till regeringen. Verksamhetsberättelsen inomskall

månader efter utgången räkenskapsåret överlämnas till regeringen.sex av
Beslut upplösning stiftelsen fattas styrelsen samtliga åttaom av av om

ledamöter biträder beslutet. Stiftelsens tillgångar skall vid upplösning
tillfalla staten.

Regeringen beslutar ändring stiftelsens stadgar.om av

Finansiering

Räkenskapsåret 199394 redovisade stiftelsen nollresultat. Intäkternaett
uppgick till drygt 6,2 mkr. intäktenDen bidraget frånstörsta statenvar
på 5,8 mkr. Kostnaderna för själva rörelsen uppgick till 5,6 mkr.ca
Stiftelsen hade anställda17 under året, med lönebidrag.5varav

Stiftelsens balansräkning visade den december tillgångar31 1994per
till värde drygt mkr och kapital8 uppgående till drygtett ett egetav

mkr.7
innevarandeFör budgetår 199596 uppgår anslaget till drygt mkr.9

Enligt regleringsbrevet för innevarande budgetår stiftelsenskall lämna
anslagsframställning till Kulturdepartementet i enlighet föreskrifternamed
i förordningen 1993:134 myndigheters årsredovisning och anslags-om
framställning.

Resultatredovisning

Under räkenskapsåret 199394 uppnådde metallavdelningen den planerade
produktionen 4 000 föremål föregående år 599. Avdelningen3om om-
konserverade bl.a. material från Lödöse museum.

Stiftelsens pappersavdelning konserverade under året 20 äldre böcker
jordeböcker och mantalslängder. Avdelningen band bl.a. volymer33
med brev, 43 volymer med tidskrifter 109 volymer med protokollsamt
och tillverkade skyddsaskar305 avsedda för böcker i icke restaurerbart
skick.
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skallför innevarande budgetår 199596Enligt regleringsbrevet
stiftelsen:

bronsföremål silver-järnföremål, och 50konservera 1004 900 ca ca°
föremål,

volymer jordeböckerlänsräkenskaper,konservera och binda 16°
Svensk kopparstickare,samlingenommontera-

volymerlaga cirkusaffischer, binda 100konservera och 500 ca-
volymer kyrkoböcker.laga och binda 100protokoll samt ca

fråga resultatredovisningen åter-regleringsbrevet iI attanges om
Förordningen 1993:134 myndig-skall ske enligtrapportering 9 § om

verkställig-anslagsframställning med tillhörandeheters årsredovisning och
stiftelsensresultatredovisningen granskashetsföreskrifter. Vidare skall av

i revisorsintyg.revisorer utlåtande granskningen skeoch över ett

överväganden och förslag2.2.3

2.2.3.1 för kulturarvetAnsvaret

förevisning vårt kulturarv börInsamling, vård ochVårt förslag: av
Även uppgiften placera detoffentliga åtaganden. attses som

internationellt sammanhang samlasvenska kulturarvet i attett genom
of-in, föremål från andra länder börvårda och visa ettses som

fentligt åtagande.
kulturarvet i intematio-för placera det svenskaAnsvaret ettatt

gälla åtagandetnellt bör vila på börsammanhang Detsammastaten.
bara i den mån detin, vårda och visa vårt kulturarv,samlaatt men

intresse åtagandet fullgörs.kan väsentligt nationellt attanses vara av
åvila kommuner och landsting.övrigt bör det offentliga åtagandetl

in, vårda och visa vårtBedömningen uppgift samlaattav om en
intresse bör ske med utgångs-kulturarv väsentligt nationelltär av

andra kriterier,punkt framför allt från utbildningens behov ävenmen
kunna i den.såsom medborgarperspektiv, bör vägasett

Åtagandet detoffentliga det gäller kulturarvet ochför det när an-
fastdärvid åvilar bör slås i lag.statensvar som

har betydelse för utbildningen inomSkälen för vårt förslag: Museema
Eftersom utbildningskolan och för det övriga utbildningsväsendet.även

motiv för offentliga åtagandenbl.a. fördelningspolitiskt grundatutgör ett
förevisningkan aktiviteter insamling, vård ochsäga attman avsom avser

vårt syftar till placera det svenska kulturarvetkulturarv eller attsom
i internationellt förknippade med sådana positivasammanhang ärett
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effekter i välfärdsekonomiska perspektiv,externa motiverarsett ettsom,
offentliga åtaganden. l

kan lDet årtionden, ibland kanske till århundrade, skapata ett att ettupp l
kvalitativt betyder i sinDet museiverksamhet oftatur attmuseum.
kommer framtida generationer till del, nyttointäkter normalt inte in-som
räknas i företagsekonomisk kalkyl. förmårMuseerna alltså inte dra tillen
sig publik kunder förrän de investeratstörre betydande kapital i före-en
mål och byggnader. kanMan därför marknaden på grund långsäga att av
tidshorisont inte klarar tillgodose dagens presumtiva museikunder.attav

Vi kan alltså konstatera det finns välfärdsekonomiska motivatt som
talar för det bör offentligt åtagande samla in, vårdaatt ochett attses som
visa vårt kulturarv eller placera det svenska kulturarvet i inter-att ett
nationellt sammanhang. faller sig naturligtDet böratt staten ta ansvaret
för det åtagandet fullt När det däremot gäller vårt kulturarv börut.senare
det offentliga åtagandet delas mellan å och kommuner ochstatenupp ena
landsting å den andra sidan. Vi förordar den punkten att staten tar
hand åtagandet i den del det väsentligt nationellt intresseär detattom av
fullgörs.

Vid angivet ställningstagande inställer sig naturligen frågan närnu en
uppgift insamling, vård och förevisning vårt kulturarv skallsom avser av

väsentligt nationellt intresse. Svaret på fråganden bör enligtanses vara av
vår mening framför allt sökas med utgångspunkt från utbildningens be-
hov. Ett in,samlar vårdar och visar föremål med fogmuseum som som
kan intresse generellt utbildningsperspektivantas börsett ettvara av ur
därvid statlig angelägenhet. Enligt vår mening bör bedöm-anses vara en
ningen också ske med beaktande medborgarperspektiv. Föremålettav
eller samlingar föremål antal medborgare hela landetett stort överav som
kan tänkas ha intresse någon gång få tillfälle beskåda skulle i såatt attav
fall tillhöra den delen vårt kulturarv väsentligt natio-äranses av som av

Ävennellt intresse. politiska bedömningar bör kunna spela in.rent Det
bör därför finnas möjlighet låta regeringen ställning i detatt taen en-
skilda fallet.

Det offentliga åtagandet för kulturarvet bör enligt vår mening slås fast
Äveni lag. den förordade fördelningen mellanansvaret statenav oss av

å och kommuner och landsting å den andra sidan bör slås fast i lag.ena
ñnnsDet skäl inteäven den lagen böröverväga regleraatt underom nya

vilka förutsättningar får och museiföremål.staten ta emot avyttra
Bestämmelser med anförd innebörd bör i lag vårttasnu en ny om

kulturarv. Vi vill i sammanhanget peka på det i fråga fornminnen,att om
byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen och utförsel kulturföremålav
finns bestämmelser i lagen 1988:950 kulturminnen denna lagom m.m.

för närvarande föremålär för viss Dir. 1994:57.översyn kanDetse-
möjligen anledning frågan intenärmare bestämmel-att övervägavara om

i den lagen bör arbetas in i den här förordade lagenserna senare av oss
vårt kulturarv.om
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museiorganisationen2.2.3.2 Den statliga

Vårt Museiverk inrättas med sammanhålletförslag: Ett ett ansvar
för statligasåväl museisektom i destort museerna.som

museala verksamhetOm Museiverk inrättas överförs denett som
myndigheten Riksantikvarieämbetet och historiskainom statensryms
Museiverket. Riksantikvarieämbetet kvarstårtill som en myn-museer

för kulturmiljöfrågor.dighet under Kulturdepartementet med ansvar

avsnitt ingårvårt framgått i 2.2.1 i denSkälen för förslag: Som
statliga forvaltningsorganisationen i dag l9 centrala Dessamuseer. museer

Åttabildar direkt under regeringen.nio olika förvaltningsmyndigheter av
dessa förvaltningsmyndigheter hör till Kulturdepartementet och tillen

antal museistiftelser efterFörsvarsdepartementet. Härtill kommer ett som
anslagsframställning till årligen får särskilt organisa-Kulturdepartementet
tionsstöd departementets budget.över

museisektom innebärnuvarande strukturen inom antalDen att ett stort
ocksåför direkt dialog med Kulturdepartementet. innebärDenmuseer en

departementet för styrning, samordning och uppföljningatt svarar av
museiverksamheten. torde kunna ifrågasättas i vad mån Kulturdepar-Det

resurser förhar erforderliga hinna med tillräckligttementet att att
anslagsframställningar års-granska de olika ochnoggrannt museernas

redovisningar vid prioriteringar och samordnabehov verksam-görasamt
heten mellan de centrala inbördes eller mellan de centralat.ex. museerna
och regionala Vi vill i det sammanhanget erinra såvälattmuseerna. om
Museiutredningen framhållitKulturutredningen har det behövsattsom

mellan uppföljning och deras verk-samverkan ochmer av museernaav
samhet. Med hänsyn till regeringskansliet i ökad utsträckning bör ägnaatt
sig övergripande frågor uppstår behov ha tillgång tillattmer av en

erforderlig samordningcentral myndighet för och uppföljningsom svarar
inom nyligen tillämpatssektor. princip har det gällerDenna närresp.
försvaret vår tillämpningoch den bör enligt mening på musei-äga även
sektorn.

bakgrund det anförda förordar det inrättas Musei-Mot att ettav nu
med såväl museisektom iverk sammanhållet för förett stortansvar som

inom den statliga sfaren. också uppgifterVerket bör deövertamuseerna
visavi museisektom vilka i dag ankommer på Statens kulturråd.

Enligt vår mening bör uppgifterna för Museiverk bl.a. kunnaett vara
att:

företräda museisektom statsmakterna och i övrigt tillgentemot ta- vara
intressen,museernas gemensamma

för prioritering mellansvara- museerna,
samordna anslagsframställningar,- museernas
verka for de målen uppnås,statsmakterna uppställdaatt- av
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till utvärdering och uppföljning kommeratt till stånd,se
samordna utställningsverksamhet,- museernas

till når i landet,att ut- se museerna
utveckla utställningen medium,- som
verka för utbildning museipersonalen,° av
samordna internationellt arbete,-
utveckla strategier för säkerhets- och Försäkringsfrågor,°
besluta statsbidrag till andra statligaän t.ex. länsmuseema.- om museer

En naturlig uppgift för Museiverk kommerett utföraannan att attvara
service Denna service kan frågor insamling, regi-museerna. avse om
strering och konservering föremål, Förvaltning lokaler och magasin,av av

teknik, juridik och ekonomiadministration.transporter, Verket bör dispo-
ramanslag för sin verksamhetett och anslag för generellanera projekt-ett

bidrag står utanför den statliga sfären t.ex. länsmuseer ochmuseer som
andra museistiftelser. Vi vill i sammanhanget särskilt framhålla Musei-att
verket i sin samordnande roll bl.a. kommer föra fortlöpande dialogatt en
med landsting och kommuner huvudmän för länsmuseema.som

Museiverket bör ledas styrelse. Vidare bör de i verket ingåendeav en
ha styrelse för den operativa verksamhetenmuseerna en egen som svarar

vid respektive det bör inte uteslutas några fårmuseum attmen museer
styrelse. Allmänt blir uppgiften för respektivesett museistyrel-gemensam

inom verkets styrelse bestämdatt budgetram och angivet målse samlaav
in, vårda och visa den del kulturarvet väsentligt nationelltärav som av
intresse eller placera det svenska kulturarvetatt i internationelltett
sammanhang.

Kulturutredningen har för sin del inrättandet museiverkmot ettav an-
fört bl.a. det kan leda till vissa rollsvårigheteratt mellan sådant verkett
och Riksantikvarieämbetet och mellan verket ochäven Statens kulturråd.
Vi delar inte den bedömningen. Skälen till detta följande.är

Riksantikvarieämbetet skall enligt förordningen 1988:1131 med in-
struktion för Riksantikvarieämbetet och historiska bevakastatens museer
kulturmiljövårdens intressen i samhällsplaneringen och vid bebyggelse och

markanvändning. Myndigheten skall handlägga frågorannan vård ochom
bevarande kulturmiljön och kulturminnen. Museiutredningen föreslogav
i sitt betänkande den museala verksamhetatt for närvarandesom ryms
inom myndigheten Riksantikvarieämbetet skulle brytas och ämbetetut att
skulle kvarstå central myndighet i kulturmiljöfrågoma se bet. 69.som s.
Kulturutredningen har lagt fram motsvarande förslag. Vi ansluterett oss
till detta. Om Museiverket inrättas förordar alltså den musealaatt
verksamhet för närvarande inom myndigheten Riksantikvarie-som ryms
ämbetet och historiska försstatens till Museiverket ochövermuseer att
Riksantikvarieämbetet kvarstår myndighet under Kulturdepartementetsom
med för kultunniljöfrågoma.ansvar

Samordningen mellan centrala myndigheter ankommer naturligen på
regeringskansliet. Redan i dag finns det centrala myndigheter inom kultur-
området vid sidan kulturrådet Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet.av
Vi kan därför inte inrättandet Museiverkatt skulle behöva betydaettse av
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mellan detta verk och Statensgäller relationennågra svårigheter detnär
kulturråd.

Kulturutredningen föreslagit det skall in-tidigare harSom nämnt att
kulturråd för stärka nuvarandeknutet tillmuseiråd Statensrättas attett

visserligensådan lösning innebärsamspel inom museiområdet. En att
kulturpolitiska fältet.inom detkulturråd behåller sitt bredaStatens ansvar

Å histo-arkeologi, konstvetenskap ochämnesområdenandra sidan är som
med flera de andrajämförelseria basen för museiverksamheten. l av om-

förövergripande inslagetKulturrådet har detråden äransvaret avsom
museisektom.konstnärligt ganska litet inom Motskapande ett genom-

museirådetförslag kommerförande Kulturutredningens talar även attav
funktion och nuvarande struktur medfå rådgivandeendast ettattatt en

direkt under regeringen bibe-självständiga museimyndigheterantalstort
möjlighet utfärdamuseirådet inte kommer hahålls. betyderDet attatt att

samordning utställ-direktiv det gällerför bindande närt.ex. avmuseerna
vidare frågorbetydernings- eller utvecklingsverksamhet. Det att om sam-

i fortsättningenolika intressenordning och prioritering mellan även
därför vår bestämda uppfatt-åvila regeringskansliet.kommer Det äratt

erfordras förbli kraftfullaning rådet inte skulle kunna detatt organ som
inom museisektom. Vi villsamordningsfrågorövergripande lednings- och

komplexitetsådan ochunderstryka museivärldenockså attatt enrymmer
musei-så många den centralainom den statliga sfären är attmuseerna

område inom kultur-för någotmyndigheten inte bör ha annatansvar
området.

följande kommer lägga framVi vill till sist framhålla vi i det attatt
motiv för inrättandet Museiverk.förslag innefattar ytterligare ettavsom

2.2.3.3 Länsmuseerna

Vårt till länsmuseerna bör i fortsättningen be-Statens stödförslag:
väsentligt nationellt intresse.till verksamhetgränsas att avse av

projektbidrag. övrigt bör detStödet bör utgå i form l vara enav
finansieringenkommuner och landsting förangelägenhet för att svara

länsmuseema.av

Tyngdpunkten i års kulturpolitiska beslutvårt 1974Skälen för förslag:
sigåstadkomma decentralisering kulturverksamheten. Detta togatt avvar

bl.a. började ekonomiska bidrag till läns-uttryck i lämnaatt staten
enhetligt medingår del i museisystemDessa ettmuseema. museer som en

Enligt samarbetsrådcentrala och regionala Länsmuseemas ärmuseer.
länsinnevånare skall ha möjlighet nåmålet for länsmuseema varjeatt att

kulturell identitet liksom kulturell upplevelse och aktivitet. Länsmuseema
inte specialiserade de centralaskall allmuseer, t.ex.som museerna.vara

och styrka. huvud-Mångfalden skall länsmuseets kännetecken En avvara
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uppgiñema för länsmuseerna i länets kommuner distribueraär att vand-
lringsutställningar med regional förankring. i

Stödet till länsmuseerna utgår enligt förordningen 1977:547 stats- lom
bidrag till regionala Under innevarande budgetår 199596museer. upp-
går det totalt till mkr119 detta belopp kommer sannolikt attca motsvara
ungefär 20 % de samlade bidragen från landsting och kommu-staten,av
ner. Stödet allmäntär verksamhetsbidrag ochavsett utgår iett formsom

s.k. grundbelopp. kulturråd,Statens enligt nyssnämnda förordningav som
beslutar fördelningen grundbeloppen, har med Länsmuseemasom av sam-
arbetsråd alla regionala skallenats ha minstaatt antalom ettmuseer
sådana belopp. Stödet utgår alltså oberoende personaluppsättning ochav
verksamhet.

V1 har i avsnitt föreslagit2.2.3.1 det bör offentligt åtagandeatt ettvara
samla in, vårda och visa vårt kulturarv.att Enligt förslaget bör dock

åtagandet åvila endast i fall då det kanstaten väsentligtanses vara av
nationellt intresse åtagandet fullgörs.att

förekommerDet länsmuseer ordnar utställningaratt väsentligtärsom av
nationellt intresse. förekommerDet länsmuseer ocksåatt permanentmer
visar samlingar föremål nationellt intresse.är I enlighet medav som av
vårt nämnda förslag bör stöd till länsmuseerna i fortsättning-statensnyss

begränsas till fall anfört slag. övrigt böratt I deten avse av nu vara en
angelägenhet för kommuner och landsting för finansieringenatt svara av
länsmuseerna. Detta ligger f.ö. helt i linjesynsätt med tanken kommu-att

och landsting generellt bör för lokalasett ochner ta ett större ansvar
regionala aktiviteter.

Statens tillstöd länsmuseerna bör utgå i form projektbidrag. fallIav
då visar samlingarett föremålpermanentmuseum mer ärav som av
väsentligt nationellt intresse bör dock stödet kunna varaktigvara av mer

och reglerasnatur avtal mellan och det ifrågavarandestatengenom
Det förordade Museiverket börmuseet. ha hand bidragsgiv-av oss om

ningen. Om Museiverk inte inrättas bör bidragsgivningenett handhas av
Statens kulturråd.

Det nuvarande statliga stödet till länsmuseerna inte bara all-utgör ett
verksamhetsbidragmänt syftar till säkrautan även den roll inomatt

kulturmiljövården ha. detNär gäller kulturmiljö-som museerna anses
vården länsmuseemas rollär i första hand utföra uppdrag i frågoratt om
vård fornlämningar, kulturlandskap och byggnader. Enligt vår meningav
bör de medel i dag avsedda för kunskapsuppbyggnadär hossom m.m.
länsmuseerna kanaliseras via länsstyrelserna redan har beställarrollsom en
i förhållande till dem utför de praktiska vårdinsatsema.som
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2.2.3.4 Nordiska museet

Nordiska upphörbör verka förVårt förslag: Staten att museet
myndighet.ombildas tillstiftelse ochsom

redovisningen i avsnitthar framgåttSkälen vårt Somför förslag: av
blivit alltmer beroendehar Nordiska sedan 1960-talet2.2.2.1 museet av

räkenskapsåret 199394 uppgickstatligt verksamhet. Understöd för sin
mkr, 78 mkr ellerrörelseintäkter till knappt 124totalamuseets varav

rörelseintäktemade totalautgjordes bidraget från Av67 % staten.av
bidrag frånföri övrigt Försäljning och 20 %,svarade entréer m.m.

från utomstående föroch bidrag andralänsarbetsnämnderna för 10 %
motiveras frånstöd till kanFrågan då3 %. ettmuseetär statensom

välfärdsekonomiskt perspektiv.
statligt åtagandeskallVi i avsnitt förordat dethar 2.2.3.1 ettatt vara
uppgifteni den månsamla in, vårda och visa vårt kulturarv äratt av

bevaraUppgiften För Nordiskaväsentligt nationellt intresse. ärmuseet att
Sverige företrädesvis För tidenminnet liv och arbete ioch levandegöra av

helst tvekan denefter år kan inte råda någon1520. Det attom upp-som
Vi kan i det sammanhangetgiften väsentligt nationellt intresse. ävenär av

centralmuseum,hänvisa till sedan länge har betraktats ettatt museet som
förvaltar del natio-dvs. har därmed erkänt statensatt museetstaten en av

uppgift med avseende på vårt kulturarvnella samlingar. Nordiska museets
alltså åtagande förär ett staten.

Verksamhetsform Nordiskaför museet

statliga stödet Nordiskavi nämnde utgjorde det 67 %Som avnyss
Ävenräkenskapsåret 199394.totala rörelseintäkter undermuseets om

finansiella intäkter uppgåenderörelseintäktema också hadeutövermuseet
finansierartill mkr kan detdrygt 18 säga är statenatt numera somman

verksamhet.museets
till frågananförda leder naturligenDet över museetssenast omnu oss

pekade stiftelseformenverksamhetsform. vårt delbetänkandeI att
med olika nackdelar. Vi framhöllperspektiv förenadärsett statensur

ändamål intedärvid bl.a. nackdel stiftelses går attatt anpassaensom en
Vi vidhåller dennatill omvärldsförändringar behov i samhället.och nya

sin deluppfattning Nordiska i sitt remissyttrande föräven museetom
sannolikt förklarashävdat inställning kan dockMuseets attmotsatsen. av
till behovdet förekommit dess verksamhetatt anpassats nya som om

iakttagande reglerna imyndighet ochmuseet utan permuta-avvore en
erinrationslagen 1972:205. Vi vill i det sammanhanget särskilt attom

för tio år sedanNordiska enligt beslut statsmakterna ärsnartmuseet av
kulturhistoria avseende tiden efter årför svenska 1520.ansvarsmuseum
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Det betyder skall överblicka samlingar slag iatt museet landet,av samma
tillhandahålla och förmedla expertkunskaper, bedriva utvecklingsarbete
och företräda ämnesområdet inom och museiväsendet. Somutom ansvars-

har också nyckelroll i fråga service till ochmuseetmuseum en om sam-
verkan med de regionala Men det skett prövning i enlig-museerna. om en
het med permutationslagen skulle den med allra sannolikhet ha lettstörsta
fram till Nordiska inte tillåtits på sig dennaatt ytterligaremuseet att ta
uppgift.

bakgrundMot det anförda kan inte finna detänannat att settav nu
statligt perspektiv föredra verksamhetenett vid Nordiskaattur vore om

förs till form. detNär däreftermuseet över gäller frågan tillen annan
vilken form verksamheten vid Nordiska lämpligen bör förasmuseetannan

vill till början erinraöver i vårt delbetänkande haratten om
rekommenderat verksamhet finansierar handatt börstatensom egen
handhas myndigheter. Vi grundade rekommendationen bl.a. det för-av
hållandet myndigheterna införandet mål- ochatt resultatstyrninggenom av

har handlingsfrihet inom för sitt uppdrag.stor Vi pekadenumera ramen
också på myndighetsformen flexibel i många olikaatt avseenden jfrär
delbetänkandet 87. Nordiska har anfört övergång frånmuseet atts. en
stiftelse- till myndighetsform skulle förenad med vissa nackdelar jfrvara
avsnitt 2.2.2.1 för Vi har granskat finner intemuseet. argumenten men
någon anledning grund dem frångå den tidigare givnaatt av av oss re-
kommendationen. Sett statligt perspektiv förordar alltsåett attur
Nordiska ombildas till myndighet.museet en

Till det anförda vill vi foga följande. föräven Ansvaret svensknu
kulturhistoria före år ligger1520 Statens Historiska och förmuseum
tiden därefter på Nordiska Statens Historiskamuseet. utgörmuseum en
del myndigheten Riksantikvarieämbetet och historiskaav statens museer.
Om Nordiska skulle ombildas till myndighet skulle detmuseet betydaen

det finns förutsättningar för inrättaatt Sveriges Historiskaatt ett museum,
mål Nordiska åtminstone tidigareett sig efter jfrmuseet sagt strävasom

avsnitt 2.2.2.1.

Genomförande

Nordiska stiftelse bildadär enskildmuseet är Deten som av en person.
betyder det inte går ändra formen för verksamhetenatt med mindreatt en
sådan åtgärd förenlig medprövats reglerna i kap.6 stiftelselagenvara
0994:1220; stiftelselagen träder i kraft den januaril 1996. För att en
sådan prövning skall komma till stånd krävs det initiativ från Nordiskaett

nämnd. Staten kan därför endast verka förmuseets Nordiskaatt museets
stiftelse upphör ochstatus ombildas till myndighet.att museetsom en

När det därefter gäller frågan reglerna i kap.6 stiftelselagen kanom
medge ändring verksamhetsforrnen för Nordiska villen museetav an-
föra följande.

Nordiska helt beroende statligaär bidragmuseet förnumera attav
kunna iaktta stiftelseförordnandet. Den omständigheten stiftelseatt en



57SOU 1995:93

tidenmedstiftelsebegreppetdefinitionallmännastiftelselagensenligt av
bidragsgivare be-ochfrånlöpande stödblivit helt beroende sammaenav
förhållanden inteändradegrundstiftelseforordnandettyder att av

tillgångar får förasfråga överlängre kan följas. En är museetsomannan
Även tillståndsprövningen. Förfrågan omfattasdentill staten. av

stiftarebetydelsedetfrågantill den museetsställningstagandet attär av
tankenjustinnebörjan självfrån att statenHazeliusArtur var--

överfö-vidarebetydelsesamlingar. Av ärhand hans attskulle enta om
förändradnågoninnebäraintetillsamlingarring statenmuseets avsesav

dem.användning av
uppfattningenbestämdadenanförda vibakgrund det ärMot avnuav

Nordiskamedgerstiftelselagen statusi kap. museetsreglerna 6 att somatt
Vi vill imyndighet.tillombildasupphör ochstiftelse museet samman-att

tordeinte hellerstiftelselagenkap.i 6framhålla reglernahanget attäven
i dagstiftelserfor deförvaltarebytahinderinnefatta några attmot som

Nordiskatillknutna museet.är

2.2.3.5 Skansen

stiftelseupphörför SkansenverkabörVårt Statenförslag: att som
myndighet.tilloch ombildas

har sedanavsnittframgått i 2.2.2.1Somvårt förslag: statenSkälen för
stöd tillverksamhet. Statensoch desstill Skansenbidraglänge lämnat

räken-uppgår till mkr. För70budgetår 199596innevarandeSkansen
Skansensstödet 50 %statligautgjorde det nästanskapsåret 1993 av
följandedetprojektbidrag. lfrånbortsett närmastsamtliga intäkter

motiveraskanstöd till Skansenfrågandiskuterakommer vi statensatt om
perspektiv.välfárdsekonomisktfrån ett

statligt åtagandedet börförordati avsnitt 2.2.3.1Vi har ettatt ses som
uppgiftenmåni denvårt kulturarv ärvårda och visasamla in, avatt
uppgift medSkansensEnligt stadgarnaintresse.nationellt är attväsentligt

verksamhetbedrivafriluftsmuseumdess karaktärsärskild tillhänsyn enav
fort-nuvarande Skansendetutvecklarvidare på ochbygger genomsom

kultur ochsvensklevandegöra attinsatser för samtnaturatt genomsatta
fri-miljö for olikalevandeskapakulturminnenkring ett centrum enav

kultur-skall vårda detSkansenuttalasstadgarnatidsintressen. I även att
byggnadsbeståndet.historiska

hartydligt Skanseninte såframgår trestadgarnaAv än att upp-om
visakultursvensklevandegörabestår idem attgifter. En att genomav

från olika delartill Skansenflyttatsbyggnaderkulturhistoriska avsom
ytterligareochsvensklevandegörauppgiftvårt land. En naturär attannan

underhållning.utförafritidsintressentillgodose attatt genomen annan



58 SOU 1995:93

Uppgiften levandegöra svensk kulturatt visa kulturhistoriskaattgenom
byggnader kan Skansens huvuduppgift.ses som

Bedömningen det ñnns vålfärdsekonomiska motiv talar förav om som
de uppgifter Skansenatt har skall statliga åtaganden bör isom ses som

princip ske uppgift för uppgift. Med Skansen hade emellertid Hazelius
tanken skapa miljö föratt besökare skulle helhetsbilden som en ge en av
hur samhället förr i världen fungerade. folkbildningensl syfte ville han
därvid förstärka betraktarens upplevelser visa hela hus, inreddaattgenom
med traditionella föremål, befolkade människor i historisk klädsel ochav
omgivna djur i naturligt landskap. Han villeett också besökarenav att
Skansen skulle få tillfälle till upplevelser olika kulturellagenom program.
Mot denna bakgrund bör inte nöja sig med bedömninggöraattman en
uppgift för uppgift. Det bör i efterföljande skeett helhetsbe-steg även en
dömning eller bedömning utgår från Skansens olikaatten tresom upp-
gifter ingår i koncept.ett

En Skansens uppgifter alltså levandegöratre är svensk kulturav att
visa kulturhistoriska byggnaderatt från hela landet. Skansengenom skall

Sverige i miniatyr ochett bl.a. försöka leva till dettavara med attupp
visa byggnader från hela landet. Just det förhållandet det Skansenatt
finns byggnader från hela landet skiljer Skansen från andra friluftsmuseer.
En byggnad flyttats från sin ursprungliga miljö kan emellertid förlorasom

del sitt kulturhistoriskastor värde. Enligt vår meningen kan det därförav
ifrågasättas uppgiften flytta byggnader från hela landetatt till Skansenom
för där skall kunnaatt uppleva olika bebyggelsetyperman väsentligtär av
nationellt intresse. Den omständigheten byggnaderna inreddaatt är med
traditionella föremål förändrar inte vår tveksamhet eftersom flertalet av
föremålen deponeradeär och tillhör Nordiskaav museet.

detNär därefter gäller Skansens uppgift levandegöra den svenskaatt
vill anföra följande.naturen Det har i olika sammanhang hävdats att

det välfärdsekonomisktsett ett perspektiv uppgift förärur staten atten
skapa förutsättningar för olika former naturupplevelser. Eftersom detav

finns djurparker på många olika ställen i landetnumera i frågaär, om
levandegörandet det speciñka mednaturen, Skansen därav att man

vandring från söder till kannorr uppleva de olikagenom en landskaps-
typerna.

När det slutligen gäller programverksamheten kan det sin platsvara
erinra Arturatt Hazelius med projektetatt Skansen bl.a. villeom skapa

underhållning. Som framgått i avsnitt 2.2.2.1 har Skansen sedan länge
haft mycket bred programverksamhet, i dag omfattaren bl.a.som stora
scenframträdanden. Denna verksamhet måste i huvudsak jämställas med
verksamhet kommersiell Isoleradrent för sig harnatur. därför svårtav

välfärdsekonomisktatt ett perspektiv denna verksamhetur se ett stat-som
ligt åtagande.

Det anförda vid handen det kansammantagetnu i frågaattger sättas
det finns välfardsekonomiska motiv talar förom Skansen och dessattsom

verksamhet skall betraktas statligt åtagande.ett Som anfördesom
tidigare bör emellertid helhetsbedömningäven göra utgårman en som
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i det gälleruppgifterna ingår koncept. Närfrån åvilandede Skansen ettatt
anföra följande.den bedömningen vill vi

miljö för be-bl.a. skapaHazelius tanke med Skansen att som envar en
fungerade.samhället förr i världenhelhetsbild hursökare skulle avge en

unika möjlighetererbjuder Skansenenlighet med den tankenl att t.ex.se
få klarPå Skansen kanhur hantverk fungerade.gammalt även enman

Skansen bidraroch vissviss bebyggelsebild kopplingen mellan natur.av
folkkultur och folktraditionsvenskalltså inte till bevarabara utanatt

hålls levande.också till denatt
friluftsmuseum.världens äldstaochSkansen grundlades år 1891 är
djurpark ochbebyggelsen medhistoriskaKombinationen den enenav

institutionunikunderhållningsdel Skansenfolkparksliknande ärgör att en
världen. Skansenimotsvarighet någontorde sakna ärannanstanssom

for och kunskapenRespektenkänt långt utanför landets gränser. om
utomlands i Sverige.många fallsärställning iSkansens änstörreär t.o.m.

gång erbjuda sina be-på ochalltsåSkansens koncept är att sammaen
på Skansen från dennaoch naturupplevelser. Omsökare kultur- man ser

för Skansenhuvuduppgiftenfasta påutgångspunkt och samtidigt atttar
underuppgiftvårt kulturarvvårda visa delarochär att somenav -

vår meningkan det enligtstatligt åtagandevissa förutsättningar är ett -
betrakta Skansenvälfärdsekonomiskt perspektivfinnas skäl frånatt ett

statligt åtagande.verksamhetoch dess samlade ettsom

för SkansenVerksamhetsformen

Skansenfinns motiv for betraktaskulle detOm statsmakterna attattanse
åtagande blir fråganstatligtoch dess samlade verksamhet ett omsom

den fråganintresse. det gällerverksamhetsformen for Skansen Närav
därvidnaturliga valet. Vi villframstår myndighetsforrnen det mestsom

budgetårtill innevarandeframför stöd Skansenallt peka att statens
räkenskapsåret motsvarade19931995 1996 uppgår till 70 mkr. För

intäkter bortsett frånsamtligastöd Skansens50 %nästanstatens av
förhållanden kanbakgrund nämndaprojektbidrag. Mot sägamannuav

del finansierar Skansenstill helt övervägandedet äratt statennumera som
myndigheter börrekommenderadeverksamhet. vårt delbetänkandeI att

hand. erinradehandha verksamhet finansierar på Somstaten egensom
på for-rekommendation bl.a. detavsnitt grundade vi dennai 2.2.3.4om

med mål- ochhållandet myndighet införandet systemetatt genom aven
handlingsfrihet inom för sitt uppdrag ochresultatstyming har stor ramen

avseenden. Mellanmyndighetsforrnen flexibel i många olikaäratt
tidigare samband.Nordiska och Skansen rådde Dettanäraettmuseet

såväl Nordiska Skansensamband kan återupprättas museet som om-om
bildas till myndighet.

vill med och bidra till finansieringenandraOm utöver ävenstaten vara
emellertid former myndig-och verksamhet kan andraSkansen dess änav

därvid särskilt den ideella föreningenhet komma i fråga. Det är som
allmänhetenåtanke. sammanhänger med det hoskommer i Detta att sanno-
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likt finns utbrett intresse för Skansen. Antaletett medlemmar i sådanen
förening och därmed medlemsavgiftema skulle kunna bli betydande.

När det gäller finansieringen föreningen Skansen vill vidareav an-
föra följande. SkansensI byggnader finns föremål32 000 alla ärca som
deponerade och tillhör Nordiska Enligt depositionsavtaletmuseet.av

Skansen personal för vård och tillsyn dessa före-svarar genom egen av
mål, medan Nordiska sin personal utför erforderligamuseet kon-genom
serveringsåtgärder. För Skansens del omfattar vården föremålen bl.a.av
sanering skadeorganismer, rengöring och åtgärdermot för i möjligasteatt
mån skydda föremålen stöld eller åverkan. I dag betalarmot annan
Nordiska emellertid inte någon ersättning tillmuseet Skansen för de
tjänster Skansen alltså utför till förmån för Nordiskasom museet genom

visa och vårda föremålen.att
Om Skansen skulle ombildas till ideell förening bör Skansenen

aktualisera frågan ersättning för vården de föremål Nordiskaom av som
deponerat där. Under angiven förutsättningmuseet vill vidarenu

vikten det skapaspoängtera klar och tydlig boskillnadatt mellan deav en
verksamheter kräver bidrag från och andra bidragsgivare åstatensom ena

programverksamheten å andra sidan.samt kanDetta ske att t.ex.genom
lägga den verksamheten i föreningen helägt aktiebolag.ettsenare av

Den förda diskussionen utgår alltså från detsenast utövernu att staten
och medlemmarna i den ideella föreningen finns andra vill medsom vara
och finansiera Skansens verksamhet. Stockholms stad och därefter
Stockholms läns landsting har fram till år 1992 lämnat årliga bidrag till
Skansen någon dem skulle villigatt träda finansiärattmen av vara som
igen har svårt föreställa För vår del kan vi därföratt inteoss. annatse

myndighetenän bör bli Skansensatt framtida verksamhetsform. Mot
tanken föra Skansens verksamhetatt över till myndighet haren
framförts allmänhetens benägenhetatt skänka föremål till Skansen dåatt
skulle minska. Vår bedömning emellertid verksamhetsformenär heltatt
saknar betydelse för människors benägenhet skänka föremål tillatt

Vi grundar denna bedömning framför allt på det förhållandetmuseer. att i
det vanligt förekommandeär med gåvor föremål till iärav museer som
myndigheter. Vi vill vidare tillägga inte någon helst risk föratt ser som

Skansens samlingar skulleatt säljas verksamheten fors tillut överom
l sammanhamget villstaten. också framhålla inte helleratt en

ombildning Skansen till ideell förening innefattar några risker förav en
Skansens förmögenhet skingras.att I stadgarna för föreningen kan man

nämligen föreskriva överlåtelser får ske endast efteratt samtycke av
staten.

Utöver det sagda vill vi angelägenhetenpoängtera Skansensnu attav
verksamhet i utsträckning i dag finansierasstörre än intäkter så attgenom

därigenom uppnåren minskning det statliga stödet. Enligt vårman av
mening bör särskilt underhållningsverksamheten kunna drivas med full
kostnadstäckning. Vi vill vidare i sammanhanget starkt understryka vikten

också Skansenatt myndighet skapar klar och entydig boskill-av som en
nad mellan olika verksamhetsgrenar för möjliggöra nödvändigaatt
analyser och bedömningar ekonomin i respektive Verksamhetsgren.av
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Genomförande

EnligtSkansen stiftelse. stiftama. förslagStatenär är etten en av som
till Lagrådet i september kommer i fallregeringen har överlämnat 1995

då stiftelseförordnandestiftare frågan tillstånd upphävaärstaten att ettom
regeringen under år jfr vad anfört il996prövas ävenattm.m. av

tillavsnitt 6.3.2. sådan prövning skall komma stånd krävs detFör att en
endastinitiativ från styrelsen för Skansen. Staten kan därför verka förett
ombildasSkansens stiftelse upphör och Skansen tillattatt status som en

myndighet eller ideell förening.en

2.2.3.6 Tekniska museet

finansielltVårt Näringslivet bör forförslag: störreettta ansvar
Tekniska för närvarande. så sker bör verksamhetenOmänmuseet

fallvid föras till ideell förening. börIöver annatmuseet museeten
ombildas till myndighet.

vårt framgått i avsnitt har sedanSkälen för förslag: Som 2.2.2.2 staten
länge lämnat bidrag till Tekniska stöd till inne-Statensmuseet. museet
varande budgetår 199596 uppgår till knappt mkr.54

Vi har i avsnitt förordat det skall statligt åtagande2.2.3.1 att ettvara
samla in, vårda och visa vårt kulturarv i den mån uppgiften äratt av

väsentligt nationellt intresse. Tekniska skall enligt sina stadgarmuseet
driva skall belysa utvecklingen inom ingenjörskonstenett museum, som
och dess grundvetenskaper inom industrin. skall också inomMuseetsamt
detta såväl främja vetenskapligämnesområde bedriva och forskning och
dokumentation undervisnings- upplysningsverksamhet.ochutövasom

kulturråd i remissyttrandet vårtStatens har delbetänkande fram-över
hållit Tekniska särskilt problem och pekatutgöratt museet ett att

bör nationellt uppdrag. Tekniska har emeller-staten museet ett museetge
tid sedan länge betraktats centralmuseum. central-Attett ettsom vara

innebär erkännande förvaltar delatt museetett statensmuseum av en av
nationella samlingar. uppgift har med avseende vårtDen museetsom
kulturarv torde därför väsentligt nationellt intresse och därmed ettvara av
åtagande för konstaterande dock inte detsammaDetta ärstaten. attsom

måste hela för finansieringen.säga att staten ta ansvaret
dag får Tekniska från såväll stöd näringslivet.statenmuseet som

Stödet från regleras januari i tioårigtsedan den 1989 avtal1staten ett
mellan å och de organisationer stod bakom inrättandetstaten ena som av

å den andra sidan. bakgrund det näringslivetMotmuseet attav var som
inrättade Tekniska näringslivetoch ända fram till mittenmuseet att av
1960-talet finansierade helt på hand bör det undersökasmuseet egen om
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näringslivet framöver kan tänkas finansiellt förstörreta ett museetansvar
för närvarande fallet.än ärsom

Som i avsnitt undersöks2.2.2.2 förnämnt närvarande inom närings-
livet förutsättningarna för skapa Science Center i så fall skulleatt ett som
inrymmas i för ändamålet särskilt uppförd byggnad Tekniskaen

innergård. Besked i frågan under delenmuseets är väntaatt senare av
oktober månad 1995. Om detta besked skulle innebära det kommeratt att
skapas Science Center det enligt vår mening naturligt integreraett är att

Ävendenna verksamhet med Tekniska Telemuseet bör kunnamuseet. tas
med i sådan integration.en

det därefterNär gäller frågan verksamhetsfonn framstår den ideellaom
föreningen lämpligast skulle finna motiv för till-staten attsom om

med näringslivet medverka i den integrerade verksamheten. Densammans
ideella föreningen framstår också lämpligast det skulle visa sigsom om

näringslivet villigt sitt årligaöka finansiella föratt är att engagemang
Tekniska något Science Center kommer till stånd. Ommuseet utan att
inte någon angivna förutsättningar faller bör det däremot över-av nu

ombilda till myndighet.vägas att museet en
förändringEn verksamhetsfonnen för Tekniska kan intemuseetav

komma till stånd så länge det avtal reglerar stöd tillstatens museetsom
gäller. avtalet följerAv det kan upphöra gälla först vid utgångenatt att

år 1998 efter uppsägning sker två år dessförinnan. Detsenast ärav som
emellertid enligt vår mening angeläget frågan framtidaatt museetsom
verksamhetsfonn så möjligt. Vi rekommenderar därföravgörs snart som

förhandlingar med berördastaten dvs. i förstaatt snarast ta parter,upp
hand SverigesIVA, Civilingenjörsförbund, Sveriges Industriförbund och
Svenska Uppñnnarföreningen, avtalets upphörande och att staten,om om
dessa förhandlingar inte har lett till något resultat dessförinnan, säger upp
avtalet vid utgången år 1996.senast av

Tekniska stiftelse. bildadDen enskilda.museet äranses vara en av
innebärDetta verksamhetsfonnen kan ändras endast under förut-att

sättning sådan åtgärd förenlig med reglerna iatt 6 kap.prövatsen vara
stiftelselagen 1994:l220; förutsättsdet här frågan blir aktuell efteratt
utgången år Initiativ1995. till dylik prövning måsteav tasen av
styrelsen för Tekniska Staten kan därför endast verka förmuseet. att
Tekniska stiftelse upphör och ombildas tillmuseets status att museetsom
myndighet eller ideell förening.en

det därefterNär gäller frågan reglerna i kap. stiftelselagen6 kanom
medge ändring verksamhetsfonnen för Tekniska vill anföramuseetav
följande.

Statens bidrag i dag den intäktsposten för Tekniskaär största museet.
räkenskapsåretFör 199394 utgjorde det statliga bidraget 75 % museetsav

totala intäkter. Man kan denna bakgrund fogmed påstå Tekniskamot att
inte skulle kunna iaktta sitt ändamål det statligamuseet stödet. Denutan

omständigheten stiftelse enligt stiftelselagens allmänna definitionatt en
stiftelsebegreppet med tiden blivit så beroende löpande stöd frånav av en

enda bidragsgivare betyder stiftelseförordnandet på grund ändradeatt av
förhållanden inte längre kan följas. frågaEn är museetsannan om
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Äventillgångar får föras till eller till ideell förening. denöver staten en
frågan omfattas tillståndsprövningen. ställningstagandetFör till denav
frågan det betydelse hur de fyra stiftama tillär dvs. IVA,museetav
Sveriges Civilingenjörsförbund, Sveriges Industriförbund och Svenska
Uppfinnarföreningen på saken. betydelseAv ocksåär attser en
överföring samlingar till eller förening intemuseets statenav en avses
innebära någon förändrad användning dem.av

bakgrundMot det anförda den bestämda uppfattningenärav nu av
reglerna i stiftelselagen6 kap. medger Tekniskaatt att museets status som

stiftelse upphör och ombildas till myndighet eller ideellatt museet en en
förening under förutsättning de fyra stiftama medger samlingarnaatt att
förs till myndighet eller förening. sammanhangetöver l villen en
påpeka Stiftelsen Tekniska avvecklas utgår från denatt museet attom
avkastning för tillförsnärvarande från Stora fonden förmuseetsom
Stiftelsen Tekniska Museet fortsättningsvis kommer verksamhetenäven
vid till del.museet

Vi vill till sist framhålla följande. studierDe vi gjort tillkomstenav av
Stiftelsen Sveriges Tekniska vid handen att museets statusmuseum ger

stiftelse kan ifrågasättas. utgjordeMuseet ursprungligen delsom en av
lVA. Om inte skulle ha stiftelsestatus torde det alltjämtmuseet anses vara

betrakta del så fallIVA. det inställningI lVA:satt är ärsom en av som
betydelse för frågan verksamhetsform för Tekniska ochav museetom

någon prövning enligt 6 kap. stiftelselagen inte aktuell.är

2.2.3.7 Riksutställningar

Vårt förslag: börDet åtagande för till såett staten attanses som se
utställningar intresse i nationellt elleratt internationelltär ettsom av

perspektiv produceras eller distribueras inom landet eller utomlands.
börDet också åtagande för till såett staten att att ut-anses som se

ställningsmediet utvecklas och kunskap detta medium sprids.att om
Stiftelsen Riksutställningar avvecklas och för dess åtagan-ansvaret

den förs på den här jfr avsnitt föreslagnaöver 2.2.3.2 myndig-nya
heten. sådantOm verk inte inrättas bör läggas Statensett ansvaret
kulturråd. Staten bildar särskilt serviceaktiebolag Riksutställ-ett
ningar förAB bedrivande operativ verksamhet inom utställnings-av
området.

särskildaDet organisationsstöd i dag utgår till Stiftelsen Riks-som
utställningar 52 mkr; XIKu B 9 läggs i ramanslaget för Musei-
verket eller, sådant verk inte inrättas, i ramanslaget förettom
Statens kulturråd.

Skälen för vårt förslag: Riksutställningar fullgör uppgifter utgörsom
del den statliga kulturpolitiken. En uppgifterna består ien av att taav
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ställning till frågor produktion utställningar i nationelltettom av som
eller internationellt perspektiv bör bli föremål för visning eller distribution
inom eller uppgiftlandet. består i i nämndaEnutom attannan nyss
perspektiv bedöma finns anledning distribueradet utställningattom en

produceratssom av annan.
Vi har tidigare slagit fast samla in, vårda visabl.a. och vårt kultur-att

bör offentliga åtaganden och detta åtagande bör åvilaattarv ses som
i mån väsentligtden det nationellt intresse åtagandetärstaten attav

fullgörs. ligger i ansvarsfördelninghelt linje med den mellan Riks-Detta
utställningar å sidan vilkenoch länsmuseema å andra med tiden blivitena
allt tydligare, nämligen Riksutställningar för produktion ochatt svarar
distribution sådana vandringsutställningar intresse iär ettav som av
övergripande och nationellt perspektiv och länsmuseema föratt svarar

produktion och distribution i kommuner utställningarlänets medatt av
regional förankring. Till den utvecklingenangivna har bidragitävennu

Riksutställningar fullföljandet sin andra huvuduppgiftatt attgenom av -
utveckla och förmedla kunskap utställningsmediet höjt kompeten-om -

hos länsmuseema och därmed med tiden minskat behovet attsen av
Riksutställningar och distribuerarproducerar vandringsutställningar.

verksamhet RiksutställningarDen bedriver har fördelningspoli-ettsom
tiskt syfte det produktiongäller och distribution utställningarnär av som

intresse i nationellt perspektiv. delen stiftelsensDenär ettav av
verksamhet inriktad på utveckling utställningen mediumärsom av som
innefattar produktion kollektiva nyttigheter. finnsDet alltså väl-av
färdsekonomiska motiv för det kulturpolitiska uppdrag Riksutställ-som
ningar har.

Riksutställningar anslagsstiftelse. framhållit iSom vårt del-är en
betänkande bör dylika stiftelser avvecklas. den principiellaUtöver aspek-

talar för attavveckling också det förhållandet det inte börten en vara en
uppgift för privaträttsligt för samordningen utställ-ett attorgan svara av
ningsverksamheten sig mellan det nationella å och det regionalavare ena
planet med länsmuseema och dess huvudmän landstingen och vissa kom-
muner å den sidan på nationellaandra eller det planet.

det därefter gäller frågan formNär i vilken verksamheten i fortsättning-
bör bedrivas följande förhållanden betydelse. Staten lämnarären av

årligen särskilt organisationsstöd till Riksutställningar. Vi bedömerett att
det i nuläget inte finns någon fortlöpande vill bidra tillutöver staten som
finansieringen verksamheten, i fall inte det gäller distributionnärvartav

utställningar inom landet. Verksamhet huvudsakligen finansierasav som
årligamed anslag statsbudgeten bör bedrivas i myndighets-överstatenav

form. Riksutställningar har två roller roll samordnare och be-en som-
ställare vandringsutställningar och operativ roll producent ochav en som
distributör sådana utställningar.av

bakgrundMot det anförda två huvudaltemativ detnärav nu ser
gäller frågan val verksamhetsform. Det skulle att statenom av ena vara
i samband med den förutsätta avvecklingen Riksutställningarav oss av
anförtror myndighet samtliga de uppgifter för närvarande åvilaren som
Riksutställningar det myndighetsaltemativet. andra alternativetDetrena
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skulle skiljer på de två roller Riksutställningaratt har ivara man som
dag, dvs. den nuvarande verksamheten delas på två olika och sinse-upp
mellan fristående organisationer. samordnandeDen rollen och rollen som
beställare skulle därvid myndighet och utförarrollenövertas av en av en

organisation beställar-utföraraltemativet.annan
Det myndighetsalternativet: vårt delbetänkandeI rekommenderaderena

uppgifter bör anförtros befintligatt myndighet. Riksutställningarnya en
har i remissyttrandet betänkandet framhållitöver Riksutställningar iatt
många sammanhang del museivärlden.är anfördaDet talar fören av nu

det förordade Museiverket inrättasatt bör det verket anförtrosom av oss
för de uppgifter åvilar Riksutställningar. Omansvaret läggersom nu man

uppgiñema på Museiverket skulle det visserligen föra med sig att man
inte längre bibehåller den nuvarande ordningen med ett organ som genom
sin från museivärlden fristående ställning kan arbeta tvärkulturellt. Denna
aspekt på frågan Över-talar för det inrättasnärmast myndighet.att en ny
tygande skäl talar dock sådan lösning. Museiverket kommeremot näm-en
ligen kunna utnyttja den samlade kompetens finnsatt hos såväl desom
centrala länsmuseema och övriga Museiverketmuseerna som museer.
kommer vidare den myndighet frågoratt projekt-prövarvara som om
bidrag inom museisektom jfr avsnitt 2.2.3.2. jämförelseI med en
lösning i princip bygger på nuvarande ordning med från musei-som ett
världen fristående kommer Museiverket därför ha betydligtattorgan
bättre möjligheter få till stånd effektiv samordningatt mellan denen
utställningsverksamhet nationellt intresse ochär den bedrivssom av som

i regionerna länsmuseer ellerute andra Vi vill också särskiltav museer.
understryka Museiverket kommer ha de allraatt bästa förutsättningaratt

i detalj kunna klaraatt ansvarsfördelningen mellanut central ochmer
regional nivå det gäller utställningsverksamheten.när denFör disku-nu
terade lösningen talar motivet för Museiverketäven verka föratt att en
höjning kompetensen hos kommer bli starkare. Be-av att änmuseerna
hovet tvärkulturellt kanett Museiverket tillgodosesynsättav genom sam-
verkan med Statens kulturråd.

Om Museiverk inte inrättas inställerett sig frågan det finns någonom
befintlig myndighet kan anförtros de uppgifter Riksutställ-annan som

ningar har i dag. Ett på den frågan kan lägga uppgifternaattsvar vara
något de statliga, centrala Ett alternativ läggaav annat ärmuseerna. att
dem på Statens kulturråd, i dag har övergripande förettsom ansvar
museisektom. Vid val mellan dessa två alternativ framstårett enligt vår
mening det förra lämpligare framför allt därför kulturrådet intesom att
bedriver någon operativ verksamhet. Och med hänsyn till den ifrågavaran-
de verksamhetens anknytning till museivärldennära det enligt vårär
mening ändamålsenligt anförtro något de centralaattmer av museerna an-

lägga detänsvaret myndighet.att en ny
Beställar-uzfäraralternativet: följerDet det anförda denattav nyss

samordnande rollen och rollen beställare bör Museiverkettas översom av
detta verk inrättas. Annars bör den anförtros Statens kulturråd.om I

rollen beställare ingår inte någon operativ verksamhet.som

3 15-1047
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på den organisation skall på sig utforarrollen däremotFormen ärtasom
inte lika enkel besvara. Klart emellertid verksamheten börär attatt
bedrivas i full konkurrens med andra aktörer. betydelse iAv samman-
hanget organisationen i fråga kommer få uppdrag inte baraär även attatt

kulturråd också statligaMuseiverket eller Statens andrautanav av
myndigheter, borgerliga och kyrkliga kommuner, länsmuseer bild-samt
ningsförbund vår mening talar det anförda förmñ. Enligt att ettnu
aktiebolag utförarrollen, bolag åtminstone inlednings-bör handha ett som
vis bör ägas staten.av

Både myndighetsaltemativet och beställar-utföraraltemativetdet rena
sina två huvudaltemativen väljerhar förtjänsten vilket deOavsett manav

vid där Riksutställningarblir det uppgift för någon myndighet att taen
bedömningar detslutade och därvid fortsätta med bl.a. göraatt settom

nationellt internationellt perspektiv finns skäl producera ocheller attettur
myndighets-distribuera utställning inom eller landet. Detutomen rena

genomföra. Beställar-utförar-alternativet administrativt enkeltär sett att
alternativet, har den samordnande rollen ochbygger denattsom som
rollen beställare fördelar det statliga stödet till verksamheten, främjarsom
effektiviteten i och bidrar till väl fungerande konkurrens.verksamheten en
Vid bedömning förordar vi det de två alternativen.samlad senare aven

genomförande det alternativetvår bestämda uppfattningDet är att ett av
verksamheten förkommer innebära kvalitet på närvarandeatt samma som

till kostnad förlägre staten.en
följande. Kulturutredningen iTill det sagda vill vi foga har sittnu

betänkande föreslagit produktion Riksutställningar ochnågot minskad av
del återstående medel för produktion fördelas särskildatt storen av av en

arbetsgrupp se bet. 510. Arbetsgruppen skall styrelsen förutsess. av
uppgifter innefattarRiksutställningar. Enligt vår mening bör fördel-som

ning statliga bidrag i princip alltid åvila myndigheter och utföras medav
stöd statsbidragsförfattning. Om statsmakterna skulle ställa sigav en
bakom det skälen förKulturutredningens förslag innebär avvecklaatt att
Riksutställningar blir starkare.än

slutligen förutsättningarna för avveckla Riksut-När det gäller att
ställningar vill anföra följande. Riksutställningar bildadär statenen av
anslagsstiftelse. Enligt förslag regeringen överlämnat till Lagrådetett som

stiftare frågani september kommer i fall då tillstånd1995 ärstaten om
upphäva stiftelseförordnande regeringen underävenprövasatt ett att av

år jfr vad vi anför i avsnitt 6.3.2.1996
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2.2.3.8 Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna

Vårt förslag: börDet statligt åtagande utföra vårdett attanses som
och konservering museiföremål tillhör statligaav samtsom museer

handlingar i statliga arkiv.av
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna avvecklas. Staten bildar sär-ett

skilt serviceaktiebolag F öremålsvård förAB vård och konservering
museiföremål och arkiv.av

Om Museiverk inrättas jfr avsnitt 2.2.3.2 läggsett föransvaret
vård och konserverig inom museiområdet det verket.

Det särskilda organisationsstöd i dag utgår till Stiftelsen Före-som
målsvård i Kiruna 9 mkr; XIKu B 6 bör läggas i ramanslaget
for Museiverket respektive Kungl. biblioteket och Riksarkivet. Om

Museiverk inte inrättas bör stödet tillett museiområdet föras tillöver
ramanslaget for Riksantikvarieämbetet och historiskastatens museer.

Skälen för vårt förslag: Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna Föremåls-
vården utför vård och konservering museiföremål och arkivalier. Detav

statligt åtagandeär vårdaett och konservera föremål och handlingaratt
på statliga eller i statliga arkiv.museer

Föremålsvården anslagsstittelse.år Som vi framhållit i vårt del-en
betänkande bör dylika stiftelser avvecklas.

detNär därefter gäller frågan i vilken form verksamheten i fortsättning-
bör bedrivas utgångspunkt för våraär övervägandenen verksam-en att

hetens nuvarande inriktning på museiföremål och arkiv bör bibehållas
intakt. Ett förhållande också betydelseannat forär våra över-som av
väganden hälften denär verksamhetatt Föremålsvården be-ca av som
driver har de historiska Av betydelseavnämare. vidareärmuseerna som

årligen lämnaratt staten särskilt organisationsstöd tillett Föremålsvården.
Vi bedömer det inte finns någonatt utöver fortlöpandestaten villsom
bidra till finansieringen den verksamhet Föremålsvården bedriver.av som
Verksamhet huvudsakligen finansieras med årliga anslagsom statenav

statsbudgetenöver bör bedrivas i myndighetsform.
Mot bakgrund det anförda ligger det till hands låtanära verk-av nu att

samheten det Museiverktas över tidigare förordat bör inrättasav som
det myndighetsaltemativet. Vid bedömningen frågan verk-rena av om
samhetsform måste emellertid också beakta Museiverket detattman när
gäller vård och konservering museiföremål hos de ingårav museer som
i Museiverket kommer få två roller beställarensatt och utförarens.-
Detta föranleder närmare tankenatt överväga renodla Musei-oss att
verkets roll till beställarens och alltså låta någon organisation taannan
hand rollen utförare beställar-utföraraltemativet.att Valetom vara av
form för den organisation skall sig utförarrollen bör därvidtasom
enligt vår mening bl.a. bestämmas verksamheten bör bedrivasatt i fullav
konkurrens med andra aktörer och organisationen med allraatt största
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biblioteksannolikhet kommer få uppdrag mil.ävenatt av museer, som
står utanför statliga sfaren. Enligt vår mening talar det anförda förden nu

aktiebolag handha ifrågavarande uppgiften, bolagbör den ettatt ett nu
åtminstone inledningsvis bör ägas staten.som av

myndighetsaltemativet administrativt enkeltDet är sett attrena genom-
föra. statliga i utgår till Föremålsvården skulle vidDet stöd dag ettsom
genomförande detta alternativ kunna läggas i ramanslaget för Musei-av

ramanslagen for Museiverketverket eller också delas och läggasupp
respektive Riksarkivet, två andra Föremålsvår-Kungl. biblioteket och av

beställar-utföraraltemativetdens primära kunder. det därefter gällerNär
alternativet främja såväl effektiviteten iskulle realiserande detett av

verksamheten bidra till väl fungerande konkurrens. Vid samladen ensom
bedömning förordar de två alternativen. Viddet ett genom-senare av

statliga stödetförande det alternativet skulle det sättav samma som-
läggasvid genomförandet myndighetsaltemativet kunna i ram-av -

anslaget för Museiverket eller också delas och läggas i anslagenupp
för Museiverket, biblioteket och Riksarkivet. Och för det fallKungl. att
Museiverket del för närvarandeinte inrättas bör hela eller det stöd somav
utgår till tillföras ramanslaget för det nuvarande Riks-Föremålsvården
antikvarieämbetet historiskaoch statens museer.

Vi vill vidare framhålla följande. Kulturutredningen har i sitt nyligen
föreslagit friståendeavlämnade betänkande SOU 1995:84 s. 509 att en

utredare belyser konsekvenserna olika organisatoriska lösningar be-av
enligtträffande Institutionen för konservering praktiska verksamhetvars

Riksantikvarieämbetet.utredningen i princip inte hör hemma inom Den
verksamhet bedrivs inom nämnda institution och verksamheten vidsom
Föremålsvården har visst sakligt samband med varandra. emellertidDet är
vår uppfattning genomförande det här förordade förslagetatt ett av av oss

Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna avvecklas kan skeatt utan att av---
vidare utredning Institutionen förvakta resultatet eventuellav en om

konservering.
det slutligen gäller förutsättningarna för avveckla Föremålsvår-När att

den vill anföra följande. Föremålsvården bildadär statenen av
till Lagrådetanslagsstiftelse. Enligt förslag regeringen överlämnatett som

i september i fall då stiftare frågan tillstånd1995 kommer ärstaten om
regeringenupphäva stiftelseförordnande underprövas ävenattatt ett av

1996 jfr vad anför i avsnitt 6.3.2.

Musik2.3

Inledning2.3.1

Musikområdet det vittförgrenade och omfattande konst-mestanses vara
området. enskilda musikutövandet betydande såväl individuelltDet är som
i finns bred konsertverksamhet bedrivs både i privatDetgrupp. en som

jämförelse Sverigeoch offentlig regi. Vid internationell har storen en
hög konstnärlig kvalitet.mängd musiker och ensambler av
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l 1985 års folk- och bostadsräkning 6 000 deattuppgav ca personer var
yrkesverksamma musiker. Av dessa hade 3 000 fast anställning. En fastca
anställd musiker i de flesta fallär orkestennusiker och sigägnaren

Övrigakonstmusik. sig yrkesverksamma musiker arbeta-som uppgav vara
de på frilansbasis.

Det statliga stödet till musiklivet uppgick budgetåret 199293 till
440 mkr. Av dessa medel gick 70 mkr till Stiftelsen Rikskonserter:ca
Mer hälften gick till länsmusikenän som landstingen fick det musik-
politiska för år 1988. Andra musikinstitutioneransvaret länsmusikenän
och fria musikgrupper erhöll statligt stöd med 94 mkr.

2.3.2 Stiftelsen Institutet för rikskonserter m.m.

betänkandetI Musikliv i Sverige SOU 1954:2 föreslog 1947 års musik-
utredning det skulle inrättas statlig konsertbyrå.att Tanken togsen upp
på 1962 års riksdag, begärdenytt regeringen skulle tillsättaav attsom en
utredning inrättandet statligt stödd konsertbyrå och därtillom av en en
knuten riksorganisation för konsertverksamhet. Den riksdagen begärdaav
utredningen Konsertbyråutredningen tillsattes regeringen under vårenav
1962 och i december år föreslog den försöksvis skulleatt statensamma
påbörja rikskonsertverksamhet i vissa avgränsade geografiska regioner.en
Förslaget i huvudsak statsmakternas gillande och verksamheten,vann som
till övervägande del skulle bekostas kom i gång under budget-staten,av
året 196364. För verksamheten inrättades särskilt kansli underett det
dåvarande Ecklesiastikdepartementet.

sittl slutbetänkande SOU 1967:9 föreslog Konsertbyråutredningen att
den dittills bedrivna försöksverksamheten skulle övergå i permanenten
rikskonsertverksamhet med huvudsaklig inriktning produktion kvälls-av
konserter, ungdomskonserter och skolkonserter grammofonskivorsamt av
och ljudband. Utredningen förordade därvid verksamheten skulle be-att
drivas i stiftelseform se betänkandet 199 ff och efter besluts. av
statsmakterna jfr 1968:45 och bet. 1968:SU1l4 inrättades Stift-prop.
elsen Institutet för rikskonserter den juli1 1968. Stiftelsens uppgift skulle

råd och information i frågoratt konsertverksamhetvara ochge andraom
musikframträdanden, anordna och förmedla konserter kompletteringsom

verkatill musikverksamhet i övrigt för musiklivetsannan samt utveckling.
För budgetåret 196869 beviljades stiftelsen anslag 7,3 mkr.ett om

l propositionen inrättandet Stiftelsen rikskonserter framhölls bl.a.om av
militärmusikorganisationenatt borde utnyttjas för tillgodose detatt

växande behovet konsertverksamhet för allmänheten. Enligt propositio-av
borde dock frågan utredas ytterligare. Så skeddenen också inom ramen

för 1968 års Musikkommitté i betänkandet Regionmusik SOUsom
1969:12 lämnade förslag militärmusiken skulleatt överföras tillom en

Ävenregionmusikorganisation. detta förslag fann i huvudsak stats- imaktemasgillande och den juli1 1971 överfördes militärmusiken till den
för ändamålet nyinrättade myndigheten Regionmusiken jfr prop. 1970:31
och bet. l970:SU121. Uppgiften för den myndigheten skullenya attvara
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musiklivet, främst medverkanframföra musik inom det allmänna genom
försvaret. skulle vidare utförai rikskonsertverksamheten, och inom Den

jfr instruktionen, förmusik i statsceremoniella sammanhang 1973:446,
olika musikregioner med tvåRegionmusiken. Landet skulle indelas i åtta

region.eller musikavdelningar i varjetre
regionala initiativ skulleårs kulturpolitiska beslut förutsatte1974 tasatt

musikverksamhet på regional nivå.för igång med planeringkommaatt av
initiativ. den angivna förutsättning-Vissa landsting också sådana Mentog

några årinfrias och detta föranleddekom endast delvis staten attatten
förhandling-förhandlingar med landstingen.på 1980-talet Dessata upp

landsting undantag förledde så småningom fram till samtliga medattar
den januariStockholms läns landsting och Gotlands kommun l 1988 tog

regionala delen Regionmusiken ochhuvudmannaskapet för denöver av
hade inrättatde regionkontor Stiftelsen Institutet för rikskonserter utesom

Stiftelsenmyndigheten Regionmusiken ochi landet. Samtidigt upphörde
efterföljareStiftelsen ñck dock omedelbartInstitutet för Rikskonserter. en

Svenska rikskonserter medi form alltjämt bestående Stiftelsendenav
uppgift musikverksamheten och den musikpolitiska utveck-bl.a. stödjaatt
lingen i landet.

huvudmän för regionalaordningen med landstingen detDen nya som
kostnadsövervältring på dem.musiklivet skulle inte medföra någon Staten

regionala verksamhetenskulle alltså fortsättningen finansiera deniäven
redan förhåller detjfr 198485:1 och 1985862114. Som nämntsprop.

bidragsig fortfarande på står för 90 % det totaladet Statensättet. somav
erhåller från och landstingen.de länsmusikorganisationerna20 staten

Stiftelsen Svenska rikskonserter2.3.3

Stadgar m.m.

Stiftelsen Svenska rikskonserter denRegeringen fastställde stadgar för
december Enligt stadgar ändamålet för stiftelsen1987. dessa3 är att

olika musikalis-främja utvecklingen musiklivet i hela landet och inomav
uttrycksformer. verksamhet skall efter regionalaka Stiftelsens anpassas

lokalaoch behov.
musikområdet stiftelsen följande huvuduppgifter:harlnom

utvecklingsarbete,musikpolitiskt, konstnärligt och musikpedagogiskt-
miljöervarvid särskilt sådant riktar sig tillskall beaktas arbete som nya

och publikgrupper, däribland och ungdom,barn
andraservice till landsting, kommuner, folkrörelser och arrangörer,-

till och andra intressegrupper iservice musikinstitutioner, artister-
produktionsledet,
internationell kontaktverksamhet,-
nationella produktioner,och internationella-
fonogramverksamhet,-
musikproduktion i Stockholms län med bl.a. ensembler,egna-
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musik inom försvarsmakten och vid statsceremonier.-

Stiftelsens fonogramverksamhet skall särskilt inriktas utgivning av
dels svensk musik, orepresenterad eller ofullständigtärny som represente-
rad fonogram, dels svenska artister konstnärsskap inte kanvars anses

tillräckligt dokumenterat på fonogram. Stiftelsen bör vid dennavara ut-
givning efter kompletterasträva den musik andraatt fono-utsom ges av

Övriggramproducenter. utgivning får ske kostnaden kan täckas påom
affärsmässig grund eller bidragmed från andra uppdragsgivare.

Stiftelsen leds styrelse består ordförande och tio andraav en som av en
ledamöter. Ledamöterna regeringen, dem förslagutses treav av av
Landstingsförbundet och två på förslag Svenska kommunförbundet.av
Styrelsen har sitt i Stockholm. stiftelsensäte Hos ñnns det direktören

chef för verksamheten.är Direktören, ingår i styrelsen,som utsessom
regeringen.också av

Stiftelsens räkenskapsår omfattar tiden den juli-denl juni.30
Styrelsen skall för varje räkenskapsår bokslut ochupprätta ett en

verksamhetsberättelse för stiftelsens verksamhet. Bokslutet skall revideras
Riksrevisionsverket.av

Stiftelsen skall undantagen från tillsyn enligt lagen 1929:116vara om
tillsyn stiftelser.över

Fråga ändring Stiftelsens stadgar eller upplösning stiftelsenom av om av
regeringen.prövas Regeringen hur stiftelsens tillgångaravgör skallav

användas, stiftelsen upplöses.om
För anslaget till stiftelsen gäller enligt regleringsbrevet för innevarande

budgetår 199495 stiftelsen skall:att

bl.a. i samverkan med andra aktörer stödja, komplettera och utveckla-
musiklivet i hela landet inom olika musikaliska uttrycksformer samt
bedriva internationell verksamhet,
lägga särskild tonvikt vid barn- och ungdomsverksamhet, svenska fri--
Iansartister och lansering svensk musik och svenska musiker iav ut-
landet,
inom fonogramverksamheten främst koncentrera utgivningen- ny
svensk musik och artister inte etablerade marknaden.ärsom

Finansiering

För räkenskapsåret 199394 redovisade Rikskonserter förlust straxen
under mkrl avseende verksamheten och mkr1 efter avskriv-överstrax
ningar och finansiella Intäkterna verksamheten uppgickposter. tillav
95,5 mkr. Den intäkten bidraget frånstörsta på drygt 69 mkrstatenvar

72 % intäkterna. Konsertverksamheten inbringade drygt mkr.av
Kostnaderna för verksamheten under ifrågavarande räkenskapsår upp-

gick till 96,3 mkr. Den enskilda kostnadspostenstörsta utgjordes av
produktionskostnader med mkr.50 Lönekostnadema för den egna perso-
nalen l2l,5 årsarbetskrafter uppgick till drygt mkr.32
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tilljuni tillgångarvisade den 30 1994balansräkningRikskonserters per
uppgick till mkr.kapitalet 2,7värde drygt mkr. Det15ett egnaav

budgetår 199596 uppgårinnevarandeRikskonserter förAnslaget till
Stiftelsen Elektro-ingår medel tillanslagettill drygt 106 mkr. I även

högst mkranslagna medlen får 7Sverige. deakustisk musik i Av an-
fonogramverksamhet.vändas för

budgetår skall stiftelsen lämnainnevarandeförEnligt regleringsbrevet
föreskriñemai enlighet medtill Kulturdepartementetanslagsframställning

årsredovisning och anslags-myndigheters134i förordningen 1993: om
framställning.

Resultatredovisning

produktionsav-Rikskonserters199394 genomförderäkenskapsåretUnder
festival-bl.a. ochi form tuméerdelning musikarrangemang60 avca

dessa 10utomlands.deltagande i Sverige och Av arrangemang var ca
ungdomar.direkt riktade till bam och

självständig enhet inomblåsarsymfonikerStockholms är ensom-
räkenskapsåret orkesterkonserter,under 20Rikskonserter genomförde-

försvars-och ungdomskonserter 60kammarkonserter, barn-48 59 samt
uppgick tillvid 111 000.Antalet besökande konserternakonserter.

föreslagit förbetänkandeKulturutredningen har i sitt ansvaratatt
Rikskonserters uppdrag ochBlåsarsymfoniker utgårStockholms attur

landstinget isymfonikema förutsätterfortsatt statligt stöd till att
jfr bet. 411.huvudmannaskapet för orkestem;Stockholms län tar s.

också ingår i Rikskonserter höllSlagverksensemblen Kroumata som
i Sverige och utomlands.under året konserter20

färdigställdefonogramavdelning Caprice Records 14Rikskonserters
fono-Försäljningen omfattade drygt 58 000fonogramprojekt under året.

gram.
budgetår 199596 i frågaför innevaranderegleringsbrevetl anges om

förordningenåterrapportering skall ske enligt 9 §resultatredovisnin attgen
anslagsframställning ochårsredovisning ochmyndigheters1993: 134 om

stiftelsens revisorer skallgranskasresultatredovisningen skallatt somav
utlåtande granskningen i revisorsintyg.över ettavge

resultatredovisningen bl.a. innehållauppgiftEnligt regleringsbrevet skall
om:

ochSverige uppdelat olika kostnaderproduktioner inom samtgenrer-
intäkter per genre,

olika kost-produktioner avsedda för utlandet uppdelat samtgenrer-
nader och intäkter per genre,

verksamhet riktad barn- ochomfattning kostnader för motsamt ung--
dom,

Stockholms blåsarsymfonikeromfattning verksamheten for samtav-
kostnader och intäkter,
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omfattning inriktningoch verksamheten vid Caprice Stiftelsens° av
fonogramavdelning kostnader och intäkter.samt

överväganden2.3.4 och förslag

Vårt förslag: Det bör offentligt åtagande till såett attanses som se
musik inom olika framförs i olika delar landet.att genrer av

Staten bör stödja konstnärligt och pedagogiskt utvecklingsarbete
inom musikområdet och musiker möjlighet framföra musikattge av
svenska inom och landet.tonsättare utom

Stiftelsen Rikskonserter avvecklas foroch dess åtagandenansvaret
fors till kulturråd.Statens bildar särskiltStaten serviceaktie-över ett
bolag Rikskonserter förAB utvecklingsinsatser produktionsamt av
tuméer och festivaler medel i fortsättningenDe villstatenm.m. som
anslå till nämnda verksamhet fördelasbör Statens kulturråd medav
stöd statsbidragsforfattning.enav

förAnsvaret länsmusiken bör åvila landstingen. Statsbidrag till
länsmusiken bör i fortsättningen utgå i form projektbidrag.av

Skälen för våra Rikskonserterförslag: har for närvarande uppgifter
del den statliga kulturpolitiken.utgör En dessa uppgiftersom en av av

består i till så musik inom olika framförs i olika delaratt attse genrer av
landet, varvid särskild tonvikt skall läggas bl.a. bam- och ungdomar
och musik svenska uppgiftEn åvilar Riks-tonsättare.av annan som
konserter till så och oetablerade svenskaär artister fåratt att mötase unga
publik i olika delar landet. fullgörandetFör nämnda uppgifterav av pro-
ducerar Rikskonserter olika i landet förtuméer framför allt frilansande
musiker för både inhemska och utländska orkestrar.även större Oftamen
sker dessa produktioner i samverkan med länsmusiken eller andra organi-
sationer Svenska Institutet och Kulturrådet med arrangörer,samtsom
artister eller tonsättare.

En Rikskonserters uppgifter också kulturpolitiskärannan av som av
lansera svenska musiker utomlands,är vid olikanatur festivaler.att t.ex.

I dessa sammanhang medverkar Rikskonserter framför allt attgenom
lämna förslag på och artister. Rikskonserters uppgift verka forattprogram
utveckling inom musikens område ingår också led i den statligaettsom
kulturpolitiken.

En uppgift går på regionerna i landet skall få besökut att utesom av
musiker olika har fördelningspolitiskt syfte.representerar ettsom genrer
Utveckling inom musikområdet innefattar produktion kollektiva nyttig-av
heter: finnsDet alltså välfárdsekonomiska motiv för det kulturpolitiska
uppdrag Rikskonserter har.som nu

Rikskonserter anslagsstiftelse. Som framhållit i vårtär delbe-en
tänkande bör dylika stiftelser avvecklas. Utöver den principiella aspekten



74 SOU 1995:93

talar för avveckling också det förhållandet det inte böratten x en
uppgift for privaträttsligt för samordningen musik-ett attorgan svara av
verksamheten sig mellan det nationella å och det regionala planetvare ena
med länsmusiken och dess huvudmän landstingen å den andra sidan eller
på det nationella planet.

det därefterNär gäller frågan i vilken form verksamheten i fortsättning-
bör bedrivas Följande förhållanden betydelse. Staten lämnarären av

årligen särskilt organisationsstöd till Rikskonserter. W bedömer detett att
i nuläget finnsinte någon fortlöpande vill lämna bidragutöver staten som
till finansieringen den verksamhet Rikskonserter bedriver. Verk-av som
samhet huvudsakligen finansieras med årliga anslagstaten översom av
statsbudgeten bör bedrivas i myndighetsform. Rikskonserter har två roller

roll samordnare och beställare inom landettuméer ocht.ex.en som av-
operativt inriktad roll producent dylika tuméer.en som av

bakgrundMot det anförda två huvudaltemativ detnärav nu ser
gäller valet verksamhetsforrn. skulleDet i sambandatt statenav ena vara
med den förutsatta avvecklingen Rikskonserter anförtrorav oss av en
myndighet samtliga de uppgifter för närvarande åvilar Rikskonsertersom
det myndighetsaltemativet. andra alternativet skulleDet attrena vara

skiljer på de två Rikskonserterroller har i dag, dvs. denman som nu-
varande verksamheten delas på två olika och sinsemellan friståendeupp
organisationer. Rollen samordnare och beställare skulle därvid tassom

myndighet och producentrollen eller utförarrollenöver av en av en annan
iorganisation beställar-utföraraltemativet

myndighetsalternativet:Det vårt delbetänkandeI rekommenderaderena
vi uppgifter i första hand bör anförtros befintlig myndighet.att nya en
Med utgångspunkt från denna rekommendation ligger det tillnärmast
hands anförtro uppgiftema Statens kulturråd, fullgör vissaatt som
uppgifter inom musikens område. Kulturrådet fördelar bl.a. stöd till
regionala och lokala musikinstitutioner, till fria musikgrupper och till
framställning och utgivning fonogram enligt olika statsbidragsför-av
fattningar. Mot denna lösning talar dock förhållandetdet Rikskonserteratt

utför operativ verksamhet i den bemärkelsen stiftelsenäven att t.ex. pro-
ducerar samtidigttuméer kulturrådet i dag inte har någon verksamhetsom

denna uppgifterDe Rikskonserter har bör därför i ställetnatur.av som
anförtros myndighet. Till denna myndighet bör därvid kultur-ävenen ny
rådets nuvarande uppgifter inom musikens område föras Ettöver. genom-
förande denna lösning skulle leda till skapandet central myndig-av av en
het inom musikområdet eller Musikverk.ett

Beställar-uøföraralternativet: Rollen samordnare och beställare börsom
naturligen Statens kulturråd. för denöver Formen organisationtas av som
bör på sig utförarrollen däremot inte lika enkel besvara.ta Klartär att är

den bör bedriva sin verksamhet i full konkurrens med andra aktörer.att
Samtidigt föreligger det inte något hinder kulturrådet läggermot att ut

långsiktiga uppdrag på organisationen i fråga. betydelseAv för valetmer
organisationsform uppdrag med allra sannolikhet kommerär störstaattav
erhållas inte bara kulturrådet andra statliga myndig-att ävenutanav av

heter, länsmusiken, kommuner mii. Enligt vår mening talar det nu an-
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förda för aktiebolag bör handha utförarrollen, bolagatt ett ett som
åtminstone inledningsvis bör ägas staten.av

Både det myndighetsaltemativet och beställar-utiöraraltemativetrena
har sina förtjänsten vilken lösningOavsett väljer blir det uppgiftman en
för myndighet Musikverket eller kulturrådet vid där Riks-att taen
konserter slutade och med beaktande det utvidgade foratt ansvaretav-
länsmusiken i det följandese driva det kulturpolitiska uppdraget-
vidare bl.a. försöka skapa balans mellan det nationella ochattgenom
lokala utbudet musik, artistemas behov få framföra sin musikattav av

behov tillgång till musik inom olikasamt mottagarnas attav genrer.
Det myndighetsaltemativet administrativt enkeltär sätt attrena genom-

föra. Ett genomförande beställar-utföraraltemativet, bygger på attav som
den har den samordnande rollen och rollen beställare fördelarsom som
det statliga stödet till verksamheten i fråga med stöd statsbidrags-av en
författning, skulle enligt vår mening främja effektiviteten i verksamheten
och bidra till fungerandeväl konkurrens. Vidäven samlad bedöm-en en
ning förordar det de två alternativen. vår bestämdaDet ärsenare av
uppfattning kulturrådStatens i samverkan med Rikskonserteratt AB
kommer kunna föra det musikpolitiska uppdraget vidare medatt samma
kraft och långsiktighet Stiftelsen Rikskonserter hittills visat tillsom en
lägre kostnad för staten.

Kulturutredningen har i sitt betänkande förslagit förändrad roll fören
Rikskonserter. Förslaget innebär stiftelsen i utsträckning i dagstörreatt än
skall fördela medel till stöd olika, regionalt initierade utvecklingsinsat-

och för regionalt initierad konsertverksamhet framför allt med del-ser
tagande och oetablerade svenska artister. Enligt vår mening börav unga
uppgifter innefattar fördelning statliga bidrag i princip alltid åvilasom av
myndigheter och utföras med stöd statsbidragsförfattning. Om stats-av en
makterna skulle ställa sig bakom Kulturutredningens förslag innebär det
alltså skälen för avveckla Stiftelsen Rikskonserter blir starkare.att att än

När det slutligen gäller förutsättningarna för avveckla Rikskonserteratt
vill vi anföra följande. Rikskonserter bildad anslagsstiftel-är statenen av

Enligt förslag regeringen överlämnat till Lagrådet i septemberettse. som
1995 kommer i fall då stiftare frågan tillstånd upphävaärstaten attom

stiftelseförordnande regeringenett underprövas 1996 jfratt ävenav
vad anför i avsnitt 6.3.2.

Länsmusiken

Enligt vår mening bör det i första hand åtagande för landstingenettvara
till så olika inom regionen fåratt tillfälle lyssna tillattse attgrupper

musik inom olika enlighetI med vad Kulturutredningen föreslagetgenrer.
se bet. 403f bör därför länsmusiken vissa de uppgifterövertas. av som

åvilar Rikskonserter och utvecklas till samordnande, initierande ochettnu
stödjande regionalt musikorgan med ökad genreproñlering.en

Kulturutredningen har vidare föreslagit länsmusikens särställning iatt
Ävenstatsbidragshänseende skall upphöra. på den punkten delar vi utred-
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ningens förslag. Till skillnad från Kulturutredningen se bet. 403 detärs.
emellertid vår uppfattning det statliga till såvälstödet länsmusikenatt som
regionala kulturinstitutioner i övrigt bör utgå i form projektbidragav som

regleras i avtal för det fall bidraget långsiktignärmare äratt natur.av mer
För närvarande fastställs bidraget till länsmusiken vid årligen åter-

kommande förhandlingar mellan och Landstingsförbundet. Innanstaten
någon förändring sker det nuvarande bör givetvissystemet staten taav
initiativ till överläggningar i frågan med Landstingsförbundet.

Språkvård2.4

Inledning2.4.1

Omfattningen och på den statliga språkvården varierar mellanav synen
olika länder. anglosaxiska utgångspunktenl den världen språketär att
skall utveckla sig organiskt. frånOm bortser det stöd går tillman som
utbildning och forskning finns intedet där någon egentlig, nationell
språkpolitik. Frankrike det däremot betydandeI belopp ökasatsas att
det franska språkets internationella betydelse och där försöker bl.a.man

lagstiftning slå vakt franska uttryck används i det franskaattgenom om
språket.

och iI Norge Danmark finns det helstatliga för språkvårdorgan -
Norsk språkråd och Dansk Sprognaevn. Under år uppgick1994 kost-
naderna till miljoner9,6 norska respektive miljoner4,2 danska kronor. I
Finland finns språkvårdsenheter vid Forskningscentralen för de inhemska
språken för såväl finskadet det svenska språket. Språkvårdsarbetetsom
i Finland finansieras till med statliga medel.80 % Alla nämndaca nu

har kostnadsfri rådgivning.organ
SverigeI finansierar Språkvård och språkutveckling inomstaten ramen

för undervisnings- och forskningssystemet. Staten särskiltävenger orga-
nisationsstöd till Svenska språknämnden och Tekniska Nomenklaturcentra-
len TNC för Språkvård och terminologiarbete. Stödet uppgick budgetåret
199495 till 2,5 respektive mkr. granskning3,6 För språket i ochlagarav
andra författningar finns det språkvårdare inom granskningsenhetenm.m.
vid Justitiedepartementet och efter regeringsbeslut under 1993 finnsett
det i Finansdepartementet arbetsgrupp med uppgift främja språk-atten
vården vid myndigheterna Klarspråksgruppen.

Även Svenska Akademien bedriver språkvård. Akademien, närmastsom
jämställa med sluten ideell förening, inrättadesär att etten genom

Kungligt brev år Akademien finns1786. Hos ordboksredaktion meden
20-tal anställda. Akademiens verksamhet finansierasett personer genom

donationsmedel intäkter från och InrikesPost- Tidningar och royaltysamt
från försäljning Svenska Akademiens Ordlistaav m.m.
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2.4.2 Beskrivning

språknämnden2.4.2.1 Svenska

Bakgrund

förelågVld konferens i Stockholm år uttalades det behov1943 att etten
institut för svensk språkvård under ständigt hänsynstagande tillettav som

utvecklingde andra nordiska språken skulle verka för det svenskaen av
riktning. Föreningen initia-språket i sund och naturlig Nordenen som var

tivtagare konferensen vidare och tillsatte kommitté förtill drev frågan en
för Språkvård. Kommitténsöka förverkliga tanken på nämnd svenskatt en

vände sig till institutioner och organisationerantal myndigheter,ett som
ombads vardera eller i vissa fall två eller fleraatt utse representanteren
i den planerade ledde till Nämnden för svensk språk-nämnden. Detta att
vård för följande myndig-bildades i Stockholm år 1944 representanterav
heter och organisationer: Svenska Akademien, Föreningen Norden, Vitter-
hets-, Historie- och antikvitetsakademien, Kanslem för rikets universitet,
Skolöverstyrelsen, Publicistklubben, Folkbildningsförbundet, Sveriges
Författarförening, Radiotjänst och Tekniska Nomenklaturcentralen.AB

omfattning påNämnden hade inledningsvis blygsam sin verksamhet.en
Rådgivning i språkfrågor startades dock och initiativ tillgenast togs en
skriftserie, båda första kom under år 1946.utvars nummer

Redan från början hade det funnits bestämmelse i stadgarna enligten
vilken nämnden skulle inrätta särskild byrå för sin verksamhet. Tankenen
med byrån den skulle utvecklas till institut för språk-svenskatt ettvar

Årvård. fick nämnden bidrag i detta syfte från Adolfs1953 Gustav VIett
70-årsfond och året därpå kunde det vid nämnden inrättas institut förett
svensk språkvård numera kallat sekretariatet.

År utreddes verksamhet.1973 nämndens departementspromemorianI
Nämnden för Språkvård framtidasvensk ställning och organisation-
Ds U 1973:10 konstaterades nämndens verksamhet fyllde väsent-att ett
ligt behov, personalstyrkan skulle behöva fördubblas deattmen om upp-
gifter nämnden hade skulle kunna uppfyllas. Utredningen konstatera-som

nämnden serviceorgande rikskaraktär ochäven att ett attvar av
nämndens verksamhet artskild från statlig verksamhet. Attvar annan

verksamhetenanknyta till universitet eller till dialekt- ochett ortsnamns-
arkivet därför, enligt utredningen, lämpligt.mindre Vid förstat-ettvar
ligande skulle i stället fristående institut direkt under Utbildnings-ett
departementet föredra. förstatligande skulle enligtEtt dockatt ut-vara
redningens bedömning medföra väsentli ekonomiska och organisatoriskaga
förändringar det därmed skulle bli någon vinst i form ratio-utan att av
nalisering verksamheten eller ökning produktionen. bedömdesDetav av

förstatligande också skulle leda till långtgående och föratt ett statenmera
kostnadskrävande förändringar det faktiska behovet påkallade. Vadän

krävdes i stället fastare grund för verksamheten i formsom var en av
ökade ekonomiska och ökad trygghet för personalen. Utred-resurser en
ningens huvudförslag blev därför nämnden i fortsättningen skulleatt även
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ha fristående ställning, dittillsvarande huvudmannaskap skulleatten
kvarstå och skulle bidrag till kostnaderna för fyraatt staten statligtge
reglerade tjänster vid nämnden föreståndaren och forskningsassisten-tre
ter. Kostnaderna för övrig personal, lokaler och borde, enligtexpenser
utredningen, kunna täckas nämndens inkomster och bidragav egna genom
från donationsfonder och övriga givare. Utredningen genomförde även en

nämndens stadgar föreslogöversyn och nämnden skulle ändraattav
namn.

statsmakterna ställde sig bakom utredningens förslag. Genom beslut av
regeringen ijuni år 1974 tilldelades Svenska språknämnden bidragett om
331 000 kr för budgetåret 197475 under förutsättning nämndenatt antog

stadgar med visst innehåll. föreskrivnaDet villkoret uppfylldesnya av
nämnden därigenom erhöll Svenska språknämnden.namnetsom

1Svenska språknämndens basverksamhet ingår samla och registre-att
ord, uttryck och konstruktioner i svenskan, följa den språkveten-ra nya

skapliga litteraturen delta i språkvetenskapliga konferenser,samt
symposier Nämndens basverksamhet grunden för de utåt-ärm.m. mer
riktade aktiviteterna. Nämnden stödjer det språkvårdande arbetet inom
bl.a. skolan. sin1 verksamhet ocksånämnden stöd språkexperternager
i regeringskansliet, delegationen för översättning EU:s regelverk samtav
personalen vid radioUD, TT, och TV Nämnden har vidare dagligetc. en
telefonrådgivning i språkfrågor, innebär ibland tidskrävandesom - -
språkservice skolfolk, journalister,översättare, läroboksförfattare och
myndigheter. Rådgivningen riktar sig till enskilda svenskaräven och in-
vandrare.

Stadgar m.m.

Enligt stadgarna uppgiften för Svenska språknämndenär följa detatt
svenska språkets utveckling i tal och skrift språkvårdan-samt utövaatt en
de verksamhet. Nämnden skall också verka för nordiskt samarbete påett
språkvårdens område i syfte vidmakthålla och stärka den nordiskaatt
språkgemenskapen. Nämnden skall fullgöra sina uppgifter utred-genom
ningar och skrifter såväl populär vetenskaplig föredragart,av som genom
och tidningsartiklar upplysande och rådgivande verksamhetsamt genom
i övrigt. främjaFör den nordiska verksamheten skallatt nämnden sam-
arbeta med motsvarande organisationer i övriga nordiska länder.

Nämndens medlemsförsamlingen,är styrelsen och sekretariatet.organ
Medlemsförsamlingens 31 ledamöter i25 stadgarna namngivnautses av
organisationer. Fem de namngivna organisationerna änutserav mer en
ledamot, nämligen Föreningen Norden, Skolverket,utser tre, samtsom
Svenska Akademien, Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien samt
Sveriges Författarförbund, samtliga två ledamöter Med-utsersom var.
lemsförsamlingen får dessutom själv högst fyra ledamöter. Regering-utse

ordföranden i församlingen blandutser ledamöterna i denna.en
Medlemsförsamlingen skall bl.a. anskaffa medel för verksamheten och

besluta användningen tillgängliga medel. Vidare skall församlingenom av
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och revisorernas berättelse ochräkenskapsår del styrelsensför varje ta av
ansvarsfrihet.besluta om

medlemsförsamlingen, chefen förordföranden iStyrelsen består av
församlingen inom sig.sekretariatet fem ledamöter Detutsersamt som

chefen forpersonal gäller inteåligger styrelsen bl.a. anställaatt
och instruktionerarbetsordningnämndens sekretariat göraattsamt upp

för sekretariatets verksamhet.
föreståndare. tjänsten tillsättsfinns DenVid sekretariatet det aven

för språkvården och därmedsekretariatet i första handregeringen. svarar
uppgifter.sammanhängande

juli-den juni kommerräkenskapsår omfattar tiden den 30Nämndens l
kalenderår.ändras tillatt

Ändringarändring stadgama.Medlemsförsamlingen beslutar avom av
medlemsforsamlingens led-eller styrelsensändamålet eller reglerna om

regeringen.ning skall fastställas av

Finansiering

uppgick till mkr, iNämndens intäkter år 199394 4totala stats-varav
från försäljning skriftermkr, övriga bidrag mkr, intäkteranslag 2,5 0,4 av

Överskottetmkr. för åretoch royalty mkr ränteinkomster 0,11,0 samt
blev kr.56 000

donation från år 1989 0,5 mkr,kapitalet, inräknatDet upp-egna en
balansräkningen betecknades detgick den juni till 1,9 mkr.30 1994 I

disponibla medel. för olika projekt.kapitalet Det avsattvaregna som
till Svenska språknämndeninnevarande budgetår uppgår anslagetFör

har beräknats medel förtill 3,9 mkr XIKu, Under anslagspostenC 23.1.
tilllönekostnad för och fem forskningsassistenter, bidragföreståndaren

projektet terminologisktlokal- och kontorskostnader medel församt ut-
invandrarspråk. Enligt regleringsbrevet skall nämndenvecklingsarbete på

redogörelse for verksamhetenden november lämna1 1995senast en
budgetåret 199495 till Kulturdepartementet.under

Resultatredovisning

for 199394 besvarade sekretariatet underEnligt verksamhetsberättelsen
året språkfrågor skilda slag från statliga och kommunala9 600 myn-av

vidare i be-digheter, privata företag enskilda Detsamt angespersoner.
pågått med ordbok konstruktioner irättelsen det arbete överatt en

handbok i språkriktighet. Tidskriftensvenskan, uttalsordbok ochen en
Antalet uppgick tillSpråkvård kom med fyra prenumeranterut nummer.

För nämnden höll under året bl.a. fyra universi-5 800. Representanter
och femtontal enstaka föreläsningar för olika nyckelgrupper,tetskurser ett

språkfrågor del-medverkade i radioprogram med ochregelbundet svar
i fyrtionde nordiska språkmötet.dettog
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2.4.2.2 Tekniska Nomenklaturcentralen

Bakgrund

Vid sammanträde med lngenjörsvetenskapens Förvaltningsutskott i decem-
ber 1935 meddelade IVA:s verkställande direktör Svenska Teknolog-att
föreningen, Sveriges Standardiseringskommission, Patent- och registre-
ringsverket Svenska Uppñnnarföreningen efter akademiens inbjudansamt

för sig i kommitté för tekniskutsett nomenklatur.representantervar en
Förvaltningsutskottet beslutade vid sammanträdet kommittén skulleatt
träda i verksamhet och utsåg samtidigt akademiens i kom-representanter
mitten.

Efter sammanträde med Nomenklaturkommittén i maj påbörjades1940
arbete i syfte skapa fast och centralett organisation med bredatt basen

för behandling tekniska nomenklaturfrågor. Arbetet utmynnade såav
småningom i bildandet Föreningen Tekniska Nomenklaturcentralenav
TNC. Föreningen trädde formellt i verksamhet den julil 1941 sedan

ÅrKungl Majzt i maj år fastställt stadgar för den. 1957 flyttadesamma
frånTNC Västerås till Stockholm. Sedan år 1987 finns TNC i Solna.

TNC har sedan räkenskapsåret 194748 erhållit bidrag från Detstaten.
första bidraget uppgick till kr.30 000

Inledningsvis hade föreningen, inkl. antal statliga myndigheter,ett
15 medlemmar. Vid utgången 1994 uppgick medlemsantaletca av

till 72.
Under år har TNC:s verksamhet breddats. Terminologiarbetetsenare

och TNC:s bibliotek inte längre begränsat till detär tekniskarent om-
rådet, omfattar hela fackspråket. Tidigareutan tyngdpunkten i TNCzsvar
verksamhet utarbeta branschspeciñka ordlistoratt se avsnittet resultat-
redovisning, nedan. Numera domineras verksamheten arbetet med attav
skapa termbank i syfte underlätta framställningenatt ordlistor.en av nya
Denna termbank uppbyggdär av:

interna databaser med allt svenskt material hos TNC vilka lagras och°
uppdateras på hårddisk samt

CD-ROM-skiva, Termdok, kvantitetsmässigt dominerasen- som av
utländska databaser.

Sedan budgetåret 199091 har TNC byggt databas baseradupp en ex-
från arbetet med översättningencerpter EU:s regelverk. mångaI fallav

i EU:s reglerutgör kombinationtermema fiera ord, vilket innebären av
språkvetenskaplig kompetensatt krävs för reglernaöversätta och skapaatt

bra på det svenska språket.termer

Stadgar

TNC:s nuvarande stadgar gäller sedan maj år 1994. Regeringen har fast-
ställt alla ändringar i stadgarna sedan bildades.TNC
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TNC har enligt stadgarna till uppgift åstadkomma för svenskaatt en
förhållanden lämpad teknisk terminologi, varmed förstås allt rörsom
teknikens språkliga uttrycksmedel och dess innebörd. förTNC skall att
fylla denna uppgift:

insamla, ordna och dokumentera material terminologiskexternt- av
betydelse,
föreslå och deñniera termer,- nya
initiera och genomföra terminologiprojekt inom olika tekniska områden

stödja myndigheter, organisationer och företag verkar inomsamt som
sådana projekt,
utarbeta regler, anvisningar råd för utformningoch teknisk text,- av
granska terminologiskt viktiga dokument från myndigheter, organisa--
tioner och företag,

upplysningar och råd i terminologifrågor,- ge
i allt arbete beakta behovet samordning inom och mellan olikaav
teknikområden behovet internationell kommunikation,samt av

utbildning i terminologins teori och metoder,ge-
sprida resultat termonologiarbete i fonn dels fackordlistor eller° av av
terminologiska databaser, dels läro- och handböcker,
samverka övrigamed språkvårdande i Sverige och med termino-° organ
Iogiorgan i andra länder delta i internationellt tenninologiarbete.samt

TNC:s representantforsamlingen, styrelsen kanslietoch medärorgan
dess föreståndare. medlem i betalar årsavgiftDen TNCärsom en vars
storlek fastställs representanttörsamlingen.av

Ordföranden i representantförsamlingen för år i sänderutses tre av
regeringen eller myndighet till vilken regeringen har delegerat denna
förordnanderätt. Varje medlem ledamot församlingen,äger utse en av
också för tid år.treen av

Representantförsamlingen styrelse för period år ochutser treen av
utfärdar riktlinjer för verksamheten. Representantförsamlingen skall vidare
besluta ansvarsfrihet för styrelsen. Representantförsamlingenom samman-
träder gång årligen.en

Styrelsen består minst fyra högstoch ledamöter. Styrelsenav sex an-
för verksamheten och anställer Föreståndaren. Styrelsen skall ävensvarar

for den ekonomiska förvaltningen och skall härutöver årligenansvara
berättelse till representantförsamlingen.avge

Föreståndaren för det löpande arbetet vid och efterTNC styrel-ansvarar
hörande for anställning personal vid kansliet.sens av

TNC har kalenderår räkenskapsår. räkenskaperTNC:s skall årligensom
granskas två revisorer, den utsedd regeringen eller denav ene av myn-
dighet till vilken regeringen har delegerat denna törordnanderätt och den
andre representantförsamlingen.av

För ändring eller tillägg till stadgarna eller för upplösning TNCav av
krävs beslut representantförsamlingen med två tredjedels majoritet vidav
två på varandra följ ande sammanträden med minst veckors mellanrum.tre

r
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Beslut anförd innebörd skall underställas regeringens prövning förav nu
fastställelse.

Finansiering

Under verksamhetsåret uppgick1994 TNC:s rörelseintäkter till mkr,7,3
i basanslag 3,7 mkr, medlemsavgifter mkr,0,6 projektintäktervarav m.m.

mkr1,9 forsäljningsintäkter mkr.1,1samt m.m.
Resultatet före respektive efter bokslutsdispositioner och skatt blev ett

överskott på 0,7 mkr respektive 0,4 mkr.
Såväl balansräkningen den december den31 1993 31 decembersom

visade1994 negativt kapital mkr0,5 0,1 mkr. An-ett eget om resp.
ledningen TNC vid årsskiftet kunde uppvisa negativt kapitalatt ett eget

enligtstatsanslaget bestämmelser i regleringsbreven för budgetårenattvar
199394 och 199495 utbetalats till efterTNC rekvisition och anslagetatt
utbetalas för perioden den juli-denl juni.30

Under innevarande budgetår 199596 uppgår det statliga anslaget till
mkr5,2 XIIN C 3.3 a. regleringsbrevetI anslaget skallattanges an-

förvändas finansiera TNC:s basverksamhet och det svenska medlem-att
skapet i Intemational Translation Delñ. MedlenCenter, får användasäven
till arvoden regeringen utsedd representantskapsordförande samtav
revisor. Enligt regleringsbrevet skall TNC den till1 1996senast mars
regeringen lämna bidragsansökan för budgetåren 1997-1999 avseende den
verksamhet bedrivs med medel från denna anslagspost. Framställ-som
ningen skall innehålla tydlig målformulering för verksamheten samten
förslag till hur andelen statlig finansiering verksamheten vid plane-av
ringsperiodens slut skall minska till 48 %. skall vidareTNC enligt regle-
ringsbrevet den maj lämna15 1997 resultatredovisning för den verk-en
samhet TNC bedrivit med hjälp det statliga anslaget. redo-Avsom av
visningen skall framgå hur de formulerade målen uppfyllts.

Resultatredovisning

Under 1994 avslutades bl.a. följande projekt:

Skogsordlista 3 600 tenner.-
Plan- och byggtenner 2 000 termer.-
Avfallstenninolog 1 000 termer.-
EU:s terrnbank 1 200 översändes till översättnings-termposter- nya
delegationen.
Allmänspråklig ordlista TNC gjorde maskinell bearbetningen av
Almqvist Wiksells ordlista för grundskolans mellanstadium.stora

Under året pågick bl.a. terminologiarbete i anslutning till avtalshand-
lingar inom fastighetsforvaltningsbranschen, landskapsinfonnation, milj ö-
ordlista och medicinsk termbank. TNC:s terrntjänst registrerade 370 frå-
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de fall 12-3 timmar besvara. vidarei ñesta TNCatttoggor, gavsom
terminologistöd till standardiseringen anordnade kurser och10samt
föredrag. Medlemsbladet TNC-aktuellt utkom med under året.tre nummer

överväganden förslag2.4.3 och

Vårt för för den verksamhetförslag: Staten bör verka att ansvaret
bedriverSvenska språknämnden och TNC förs tillöversom en ny

föreningenideell förening Svenska språkföreningen. Den börnya
uppdragsersättningarfinansieras medlemsavgifter, m.m.genom

Språket central betydelse i vårtSkälen vårt förslag:för är av sam-
kommunikationen och minskarhälle. väl fungerande språk underlättarEtt

risken för feltolkningar. angeläget språket imissförstånd och Det är att
våra lagar författningar begripligt.och andra är

Språkvård infrastrukturen och kan betraktasbör del somses som en av
kollektiv nyttighet. finns således välfärdsekonomiskt motiv förDet etten

emellertidmedverka i språkvårdsarbetet. inte detsammaDetta ärstaten att
det ekonomiska för språk-också skall bärasägaatt att staten ansvaretsom

vården i landet.
allmänna skrivregler.Svenska språknämnden har utarbetat TNC har ut-

arbetat särskilda Skrivregler för utformningen teknisk Inomtext.av
regeringskansliet har utarbetat Skrivregler för myndigheterna. Numan
nämnda Skrivregler används standardiseringsorgan och myndigheternär
utarbetar standarder respektive föreskrifter och allmänna råd. Det är
angeläget så inteskrivreglema och språkvården samordnas fåratt att man

språk i standarder och språk används ianvändsett annatett somsom
föreskrifter och allmänna råd.

uppgift förSvenska språknämndens kan utveck-sägas attvara svara
lingen tillallmänspråket. uppgift begränsad fackspråket ochTNC:s ärav
utvecklingen fackterrner. Enligt vår mening saknas i dag skäl att upp-av
rätthålla strikt rågång allmän Språkvård och vård facksprå-mellanen av
ket. skäl till detta antalet och begrepp i fackspråket ökatEtt är att termer
och de bl.a. utvecklingen inom massmedia kommit bliatt attgenom mer

allmänspråket.allmänt använda och därmed del skälEtt ärannaten av
interaktionen mellan de humanistiska och samhällsvetenskapliga discipli-

å och naturvetenskap, teknik, ekonomi och medicin å den andranema ena
sidan. Ytterligare datoriseringens inverkan språkutveck-skäl ärett
lingen.

enligt mening för den verksamhetDet sagda talar vår be-attnu som
drivs Svenska språknämnden och integreras.TNC bör Genom attav sam-
manföra båda föreningarnade kompetenser finns hos de kansom man
sannolikt uppnå synergieffekter samtidigt får bättrebetydande som man
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förutsättningar för utnyttja den informationsteknologin i detatt nya
språkvårdande arbetet. integrationEn bredare bas för denävenger en
utåtriktade verksamheten och innebär bättre service allmän-atten genom
heten får samlat språkvårdande vända sigett till.attorgan

Svenska Språknämnden i dag sluten ideell föreningär har 20en som
juridiska medlemmar, myndigheter7 Skolverketärpersoner som varav
och landets universitet och privaträttsliga8 fårär statligsex organ som
finansiering. TNC ideell förening förär öppen närvarande har etten som
70-tal medlemmar, myndigheter,25 statliga5 bolagär ochär 10varav

statligt finansierade standardiseringsorganär och branschforskningsinstitut.
förekommerDet den medlem i Språknämnden medlematt är även ärsom

i TNC.
Eftersom språkvård många i samhället bör integrationenengagerar

lämpligen ske inom för ideell förening. I denna föreningöppenramen en
vi benämner den i fortsättningen Svenska språkföreningen bör såväl
fysiska och juridiska statliga myndigheter kunna med-personer som vara
lemmar.

föreningenDen bör enligt vår uppfattning ha oberoende ställningnya en
i förhållande till Olika statliga myndigheter bör ingåstaten. med-som
lemmar i föreningen och på så samhällelig påverkan påsätt utöva en
språkutvecklingen. Enligt vår mening det angeläget de statligaär att
myndigheterna bedriver aktivt språkvårdsarbete. Ett betydligtett större
antal myndigheter idag medlemmar iän Språknämnden ochär TNCsom
bör medlemmar i den föreningen.vara nya

Förutom statliga myndigheter bör kommuner, företag och organisa-även
tioner ha med i den föreningen.stor Vi bedömernytta attav vara attnya
det finns många enskilda,även skriftställare och journalister, hart.ex. som
intresse med i föreningen för stödja dessatt verksamhet. Enattav vara
bred medlemskrets kan enligt vår mening leda till vital och utveckladen
verksamhet. Det viktigt den föreningen aktivtär vänder sigatt motnya
näringslivet och hjälper medlemsföretagen i språkfrågor i syfte att
förenkla kommunikationen och undvika direkta kostnader orsakade av
dålig precision i språkbruket och undermålig terminologi.

Finansiering

statligaDet basanslaget i dag för drygt 60 % Språknämndenssvarar av
intäkter och 50 % TNC:s intäkter. TNC:s medlemsavgifter uppgårca av
för närvarande till knappt 10 % de totala intäkterna. Språknämnden harav
inga avgifter för ledamöterna i medlemsförsamlingen, nämnden harmen

antal s.k. stödjande medlemmarett 199495 tillsammans betaladesom ca
Även20 000 kr i bidrag till verksamheten. på nämndensprenumerantema

tidskrift kan form stödjande medlemmar. Antaletses som en av prenume-
uppgår för närvarande till ochranter 5 900 prenumerationsintäktema till
500 000 kr år.nästan per

Sedan årtionden tillbaka har lämnat stöd till Språknämndenstaten
respektive TNC. Enligt vår bedömning bör integration den verk-en av
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breddningsamhet de två föreningarna bedriver och medlems-som en av
kretsen kunna statliga stödet i nuvarande form kan upphöra.betyda detatt

fårEn integration skulle betyda språkvården ändamålsenligatt en mer
organisation därmed kunna leda till rationaliseringar. Viss basverk-och
samhet bör därför kunna finansieras medlemsavgifter. Dengenom nya
föreningen avgiftsbeläggningkan vidare erhålla intäkter tele-genom av
fonrådgivning till kunder inte medlemmar t.ex.är attsom genom an-

finansieravända övrigt bör föreningen kunna sin verk-071-nummer. 1
försäljningsamhet uppdragsintäkter och ordlistor Före-genom av m.m.

ningen erhålla privata donationer ochkan vidare räkna med den kanatt
ansöka från från KK-stiftelsen för studiermedel andra t.ex. avom organ,
datoriseringens effekter språkutvecklingen och för utvärdering olikaav

hjälpprogram för texthantering och datorkommunikation.typer av
integrationSpråknämnden och ideella föreningar. derasTNC Enär av

till stånd tanken biträds respektiveverksamheter kan endast komma om av
förening. till överläggningar med Språknämn-Regeringen bör initiativta
den och integration verksamheterna.TNC om en av

Utgivning tidningar och böcker2.5 av m.m.

2.5.1 Inledning

Staten stöd till tidnings- bokutgivning i olika former.och Innevarandeger
budgetår utgår generella organisationsstöd enligt följande:199596

Bidrag biblioteksverksamhet enligt förordningentill regional 1 985:528°
statsbidrag till folkbibliotek; mkr.53,9om

Litteraturstöd enligt förordningen 1993:449 statligt litteraturstöd;om-
52,7 mkr.
Stöd till kulturtidskrifter förordningenenligt 1993:567 statligt stöd° om
till kulturtidskrifter; 29,3 mkr.
Stöd till bokhandeln enligt förordningen 1985:525 statligt stöd till- om
bokhandeln; 12,2 mkr.
Driftstöd till dagspressen; mkr.827-
Distributionsstöd till dagspressen; 110 mkr.-

Innevarande budgetår utgår vidare särskilda organisationsanslag enligt
följande:

Stiftelsen Invandrartidningen; 23,0 mkr.-
Stiftelsen nyhetsinformation;för lättläst 19,5 mkr.
En Bok AllaFör AB; 12,3 mkr.-
Kommittén for översättning ñnsk facklitteratur till svenska;- av

kr.150 000
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2.5.2 Beskrivning

2.5.2.1 Stiftelsen Invandrartidningen

Bakgrund

År tillsatte1966 chefen för dåvarande Inrikesdepartementet arbets-en
för behandla frågan invandrarnas informationssituationattgrupp om men

andra invandrarfrågor.även Arbetsgruppen kom bl.a. fram till detatt
borde tidning på de vanligast förekommande invandrarspråken.utges en

synpunkt.Förslaget bedömdes Statskontoret från organisatoriskav
Statskontoret förordade verksamheten skulle bedrivas i stiftelseformatt
för därigenom tillförsäkra den avsedda, publicistiskaatt verksamheten den
självständighet sådan verksamhet kräver och för skapa frånattsom en

tämligen oberoende verksamhetsform.staten
statsmakterna beslutade i enlighet med Statskontorets förslag prop.

1967:149, SU rskr.174, 358 och den juni30 fastställde1967 regeringen
stadgar för Stiftelsen lnvandrartidningen förordnade vilkasamt om
tjänster skulle få inrättas, löneförmåner kostnader för loka-samtsom om
ler, utrustning m.m.

Tidningens olika språkeditioner bär Invandrartidningen.samma namn -
Sedan hösten har tidningen1967 utkommit med veckaett nummer per
med uppehåll under Under budgetåret 197172 tillkom edi-sommaren. en
tion benämnd På Lätt Svenska. har kommitDen till användning bl.a. som
läromedel i invandrarundervisningen. utgivningen ingårI ävennumera
några s.k. specialnummer med information från myndigheter dagIm.m.
regleras omfattningen utgivningen i avtal mellan och Stift-ett statenav
elsen Invandrartidningen.

År 1988 beslöt statsmakterna rekonstruera stiftelsen prop.att
1987882110, SfU 24, rskr. 301. propositionenI framhölls stiftelseatt en

enskilt rättssubjektär och kan sådantett står fritt i förhållande tillsom
sådanEn fri ställning ansågs betydelsefull,staten. eftersomvara en ny-

hetstidning bl.a. har till uppgift granska statliga myndigheters verk-att
samhet. Enligt propositionen skulle tidningen obunden enskildavara av
ägarintressen parti- och intressepolitiskt neutral. propositionensamt I
föreslogs höjning stiftelsekapitalet till mkr för1 skapaatten av en

ekonomisk bas för verksamheten.tryggare föreslogsDet också tid-att
ningen skulle finansieras med prenumerationsintäkter och årligtett stats-
bidrag uppdragsintäkter och annonsintäkter skullesamt att tillföras
verksamheten.

För budgetåret 198889 fick stiftelsen särskilt organisationsanslag påett
mkr,13,4 3,1 mkr utgjorde engångsanvisning för höjningvarav en av

stiftelsekapitalet, rättelse felbokförda kostnader och justeringav ettav
ackumulerat underskott för tidigare verksamhetsår. Föregående budgetår
hade stiftelsen fått 4,8 mkr i statligt stöd. Rekonstruktionen 1988 innebar
således det särskilda organisationsanslaget till stiftelsenatt för-änmer
dubblades.
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Stadgar avtaloch

ändradede regeringen fastställda stadgarna 1967-12-15;Enligt senastav
flera in-ändamål och ellerstiftelsens1988-05-19 äga utgeär att en

därigenom medverka tillformationstidningar for invandrare och att
sig i det svenskasig och finna tillunderlätta för dem orientera rättaatt

med stadgarna och avtalbedrivas i enlighetsamhället. Verksamheten skall
uppgift tid-Stiftelsensträffas mellan stiftelsen och är att utstaten. gesom

språksvenska, dels på andra svenskaför invandrare dels på lättningar än
invandrargruppers behov.hänsynstagande till skildamed

eller anslår tilltillgångar består de medelStiftelsen staten annanav som
stift-andra nyttigheter tillförsintäkter, gåvor ochverksamheten samt som

elsen anledning verksamheten.med av
fyra ledamöter,består ordförande och högstStiftelsens styrelse somav

stiftelsenshögst år,regeringen för tidalla samttreutses aven avav
direktören ochpersonalföreträdare. Styrelsendirektör och utser an-en

rikt-också allmännatidningen. Styrelsen beslutarsvarig utgivare för om
anslagsframställ-arbetsordning, verksamhetsplan,linjer för verksamheten,

ning, bokslut och verksamhetsberättelse.
räkenskapsår och skall till-Stiftelsen statliga budgetårethar det som
och stiftelsens räkenskaperbokföringsforordningen. Verksamhetenlämpa

skall årligen granskas RRV.av
och hur StiftelsensRegeringen ändring stadgarnabeslutar avgöravom

tillgångar skall användas stiftelsen upplöses.om
lnvandrartidningen ingånget 1988avtal mellan ochl attstaten anges

stiftelsen tidningsverksamheten enligt stadgarna och iskall bedriva
års riksdagsbe-enlighet i anslutning till 1988med vad hade uttalatssom

Invandrartidningen. avtaletslut se verksamheten vid lovan angesom
också tidningsverksamheten skall nyhetsinforma-stiftelsenatt gegenom

Vidare skalltion aktiviteter, främst i Sverige.viktiga händelser ochom
utsträckningstiftelsen fortlöpande samhällsinformation idels större änge

informera invandrar-kan nyhetsmässigt motiverat attgenom omsom vara
och författningar, delsrättigheter skyldigheter, reformer, lagarochnas om

underlättar för invandrare leva ochsådan information i övrigt attsom
verka i Sverige.

saklig speglatidningen vidare opartisk ochEnligt avtalet skall samtvara
bedrivasamhället inte opinions-opinionsströmningar i det svenska men

tidningsutgivningen enligt avtaletbildande verksamhet. reguljära börDen
år och edition. Utgivnings-omfatta nio språk med högst 44 nummer per

efter samrådstiftelsens styrelse med Statensspråken skall bestämmas av
invandrarverk. synnerligen lyhörd förStiftelsen skall därvid ny-vara

mycket ñexibel vid valetinvandrades informationsbehov och avvara
stiftelsen uppdrag stårolika språk. Enligt avtalet har rätt att ta emot som

angivna inriktning-i med den i 1988 års riksdagsbeslutöverensstämmelse
verksamheten.en av
stiftelsen statsbidrag behövs för verksamheten, skallOm bedömer att

stiftelsen anslagsframställning till regeringen denöverlämna senasten
prelimi-september. Stiftelsen skall överlämna verksamhetsberättelse och1
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bokslut till regeringennärt den 15 september. Det fastställda bok-senast
slutet skall överlämnas till regeringen den oktober15 och till RRVsenast
i den ordning verket bestämmer.som

Avtalet gäller i år fr.o.m. den juli1 1988 och förlängstre med årtre
i såvida inte någon hartaget det månaderparterna sagt senast treav upp
före avtalstidens utgång. Avtalet löper för närvarande till den julil 1997.

Finansiering

Budgetåret 199394 uppgick rörelseintäktema till 23,0 mkr. Det särskilda
organisationsanslaget uppgick till mkr,15,6 prenumerationsintäktema till
5,8 mkr, intäkter för specialnummer till 1,3 mkr och annonsintäkterna till

mkr.1,5 finansiellaDe intäkterna, dvs. stiftelsekapitaleträntan och
fonderade medel på statsanslaget som utbetalas kvartalsvissamt numera
iförskott, uppgick till 0,7 mkr. Rörelsekostnadema uppgick till 24,6 mkr

Åretsoch avskrivningama till 0,5 mkr. resultat blev underskott påett
Året165 000 kr. innan blev resultatet överskott på 725 000 kr.ett En

orsak till förlusten 199394 de finansiella intäkterna jämförtatt medvar
året innan hade minskat med 1,2 mkr.

Det kapitalet uppgick till mkr vid9,5 utgången budgetåretegna av
199394.

sinl anslagsframställning för budgetåret 199495 föreslog stiftelsen att
det särskilda organisationsanslaget skulle höjas med mkr till1,3 16,9 mkr.

budgetpropositionenI prop. 199394: bil.100 12 konstaterade emellertid
regeringen stiftelsen under tidigare år kunnat disponeraatt statsbidrag på

sådant det kapitaletett sätt kraftigt ökat och uppgickatt till 65 %egna av
balansräkningens skulder och kapital. Vidare konstaterades deteget att
statsñnansiella läget gjorde det nödvändigt dels skära nedatt stats-
budgetens utgifter, dels öka inkomsterna. dennaMot bakgrund föreslog
regeringen sänkning anslaget till stiftelsen med 1,5 till% 15,4 mkr.en av
Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag.

anslagsframställningen1 för budgetåret 199596 månader18 begärde
stiftelsen 23 mkr i statsanslag räknat tolv månader anslagett motsva-
rande det för budgetåret 199394. Stiftelsen i anslagsframställ-uppgav
ningen underskottet skulle bli likaatt temporärt under 199394stort som
och det endast skulle kunna täckas med fonderadeatt medel. Stiftelsen
framhöll vidare det i längden inte skulle möjligt fortsättaatt påattvara
detta och upplystesätt strategigrupp skulle tillsättas under höstenom en

för1994 analysera verksamheten och föreslå huratt den skulle kunna
utvecklas.

Anslaget till stiftelsen uppgår under innevarande budgetår till 23 mkr
XIKu D 6. Några villkor för medlens användning inte i regle-anges
ringsbrevet.
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nyhetsinformation och litteratur2.5.2.2 Stiftelsen för lättläst

Bakgrund

under-Taltidningskommittén i tilläggsuppdragfickdecember 1983l att
nyhetsförmedling till utveck-förförutsättningarnasöka och kartlägga

statliga insatser. Genomförslag eventuellalingsstörda och lägga fram om
bedriva försöksverk-vidare möjlighetdirektiven kommittén att engavs

stånd.sådan korn också tillnyhetstidning.med utgivning Ensamhet av en
Försöks-i oktoberförsta gången 1984.Nyhetstidningen 8-SIDOR utkom

tillslutligen sträcka sighand och komperioden förlängdes efter att
med medel från All-finansierades i huvudsakdecember Utgivningen1986.

och intaladbåde i tryckt formarvsfonden. Tidningenmänna utgavs
kassett.

försöksverksamheten i fonnutvärderingKommittén gjorde avaven
läsförståelseundersökning. Ut-abonnentanalys, delsdels statistisk enen

förmed-tidningsformen möjlig förprövadevärderingen visade denatt var
och det fannsaktuella målgruppemaling nyheter till de att ett stortav

därför utgiv-Kommittén föreslogbehov nyhetstidning.lättläst attav en
skulleningen nyhetstidningen 8-SIDOR permanentas.av

begåvningshandikappadenyhetsförrnedling tillpropositionenI om
särskild nyhetstid-verksamheten med198586: 175 föreslogsprop. att en

det fanns andrapropositionen framhöllsning skulle fortsätta. l ävenatt
nyhetstidning. Tid-lättlästbegåvningshandikappade med behovän av en

intresse-parti- ochningen skulle obunden ägarintressen samtavvara
politiskt neutral.

lämpligaste formen förskulle stiftelse denEnligt propositionen varaen
tidnings-stiftelser förekommer inomverksamheten. konstateradesDet att

stiftelse för tidningsut-tidigare bildatvärlden och redanstatenatt en
stiftelsepåpekadesgivning Stiftelsen Invandrartidningen. Det äratt en

stå fri i förhållande tillrättssubjekt och kan sådantenskilt statenett som
nyhetstidning bl.a.betydelsefull eftersomfri ställning ärsamt att enen

myndigheters verksamhet.och statligahar till uppgift granska statenatt
stiftelsens verksamhet bordeframhölls i propositionenvidareDet att

stiftelsen. framhöllsmellan och Detregleras i stadgar och i avtal staten
inomskulle stiftelsen frihetstadgar och avtalockså attstoratt ramenge

ofta tidningenverksamheten, hurför tillgängliga besluta t.ex.omresurser
omfång, anställda ochtidningens antaletskulle komma ut, om annonse-

inlåst version tid-få förekomma. Frågan behovetring skulle en avom av
destyrelsen ochenligt propositionenningen skulle vägasavgöras motav

medföra.kostnader detta skullesom
skulle kr.propositionen föreslogs stiñelsekapitalet 100 000l att vara

prenumerationsintäkter och medTidningen skulle finansieras med sär-ett
anslagverksamhetsåret föreslogsskilt statsbidrag. förstaFör ett

regeringen föreslagit ochi enlighet med vadmkr. Riksdagen beslutade2,5
sin verksamhet den juliStiftelsen Nyhetsinforrnation påbörjade 1Lättläst

1986.
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l 1988 års budgetproposition föreslog regeringen samordning mellanen
utgivningen lättlästa böcker LL-böcker, då sköttes Skol-av som av
överstyrelsen, och nyhetstidningen 8-SIDOR. Enligt propositionen borde

för den samordnade verksamheten läggasansvaret stiftelsen som
föreslogs med 2,6 mkr förhöjt anslag. Konstitutionsutskottetett KU
198788:25 biträdde förslaget. Utskottet konstaterade dock antaletatt

på 8-SlDOR bara drygtprenumeranter 3 600, dvs. väsentligt lägre änvar
den primära målgrupp Taltidningskommittén räknat med 60 000som per-
soner. Utskottet ansåg det därför angeläget med särskilda mark-attvara
nadsföringsåtgärder nå till målgruppen informationmed och förordadeut

anslaget till stiftelsen skulle höjasatt med 186 000 kr vadutöver som
föreslagits regeringen.av

Riksdagen beslöt i enlighet med vad utskottet forordat. Som följden av
stiftelsen fick utgivningenatt överta LL-böckema ändrades namnetav

stiftelsen till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur LL-
stiftelsen.

Stadgar och avtal

Enligt de regeringen 1988-06-22 fastställda stadgarna har stiftelsenav
till ändamål och nyhetstidningäga för begåvningshandikappa-att utge en
de ombesörja utgivning lättlästasamt att böcker LL-böcker. Verk-av
samheten skall drivas vinstsyfte och inom forutan avtalettramen som
träffats mellan och stiftelsen.staten

huvudsakligaDen uppgiften för stiftelsen förmedla nyhetsinfor-är att
mation till begåvningshandikappade. Nyhetstidningen bör emellertid ut-
formas så den blir till för andraatt medäven läshandikapp.nytta grupper

Syftet med bokutgivningen nå läshandikappadeär och andraatt grupper
läsförståelse begränsad. Utgivningen börär koncentreras till sådanavars

läsare har särskilt och inte tillgodosedda läsbehov,stora fram-vuxna som
för allt begåvningshandikappade Marknadsföring och distribu-personer.
tion böcker bör särskild vikt.ägnasav

Stiftelsens tillgångar består de medel eller någonstatenav som annan
anslår till verksamheten intäkter och andra nyttighetersamt medsom an-
ledning verksamheten tillförs stiftelsen. Stiftelsen får gåvor,av ta emot
såvida inte dessa förbundna med villkorär främmande förär verk-som
samheten. För tidningen skall prenumerationsavgift tas ut.en

Stiftelsens angelägenheter handhas styrelse, bestårav en som av en
ordförande och högst ledamöter. Dessa regeringen. Styrelsenutsessex av

bl.a. viktigaavgör ärenden rörande stiftelsens verksamhet, organisation
och ekonomisk förvaltning. Styrelsen direktör för stiftelsen ochutser en
handlägger frågor anställningsvillkor för personalen. Styrelsenom utser

ansvarigäven utgivare skall medlem tidningens redaktion.en som vara av
Befogenheterna for direktören och den ansvarige utgivaren skall anges

i allmänna riktlinjer, i anställningsavtal och i särskilda beslut styrelsen.av
Direktören skall varje år före den juli lägga1 fram förslag till verksam-
hetsplan och budget för beslut i styrelsen.
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för tidningsutgivning och bokutgivningAv anslagna medel skallstaten
hållas åtskilda. Stiftelsens löper från den juli till denräkenskaper 1
30 juni. Stiftelsens räkenskaper skall årligen granskas auktoriseradav en
revisor regeringen eller den myndighet regeringen be-utsessom av

för varje räkenskapsår bokslutStyrelsen skall ochstämmer. upprätta
verksamhetsberättelse före den oktober överlämna bokslutet och1samt
berättelsen stiftelsens revisorer. Bokslut, verksamhetsberättelse ochtill
revisionsberättelse regeringenskall överlämnas till eller den myndighet

regeringen bestämmer.som
Frågan upplösningändring stiftelsens stadgar eller stiftel-om av om av

stiftelsensregeringen. Regeringen hur tillgångar skallprövas avgörsen av
användas stiftelsen upplöses.om

Enligt mellan och LL-stiftelsen skallavtal 1993-06-10ett staten
stiñelsen avtalsperioden juli 1993-den juniunder den 30 19961 utge

lättläst för utgivning lättlästa böcker.nyhetstidning och Ien svara av
stiftelsen beaktande stadgarna och inomavtalet bl.a. medattanges av

för tillgängliga beslutar hur utgivningsverksamhetenramen resurser om
skall skall förhyras stiftelsen ibedrivas. Lokaler för verksamheten av
samråd lokalförsörjningsverk. Riktmärke för prenumeration-med Statens
savgiftens storlek bör lösnummerpriset på dagstidningar. Sådanvara
uppdragsverksamhet framställning lättläst samhällsinfor-som avavser
mation skall finansieras med intäkter förbundna med uppdraget.ärsom

Finansiering

Verksamhetsåret 199394 uppgick statsanslaget till till mkr8-SIDOR 4,1
och prenumerationsintäkter till Produktions-2,1 mkr. och admini-m.m.

Åretsstrationskostnadema för tidningen uppgick till mkr. resultat för6,3
tidningen blev underskott på mkr. Statsanslaget till LL-böckema0,1ett
uppgick för period till försäljningsintäkter till4,5 mkr ochsamma m.m.

Åretsmkr.2,0 Produktions- och administrationskostnadema mkr.5,8var
resultat för LL-böckema blev överskott 0,8 mkr.ett

juni uppgick stiftelsens kapital till EnligtDen 30 1994 1,2 mkr.eget
gällande bestämmelser skall stiftelsekapitalet minst mkr.0,6vara

års budgetproposition bil. föreslog regeringenl 1994 199394: 100 12
hänvisning till Handikapputredningens betänkande samhälle förmed Ett

alla LL-stiftelsenSOU bidraget till budgetåret 1994951992:52 att
skulle höjas riksdagen.med mkr. Förslaget godtogs4,5 av

åretsl budgetpropositionen 199495:100 bil. 12 föreslog regeringen
LL-stiftelsen för budgetåret 199596 månader skulle anvisas18att ett

reservationsanslag på mkr, dvs. nominellt lika belopp19,5 ett stort som
föregående budgetår. Regeringens budgetförslag innebar det gällandeatt
avtalet mellan stiftelsen förlängasoch skulle halvår till den 31staten ett
december budgetpropositionen inför1996. l regeringen budget-attangavs
året 1997 låta verksamheten genomgå fördjupad prövning.attavser en

regleringsbrevetl 199596 anslaget Ku:C 20 till LL-stiftelsenattanges
19,6 mkr disponeras Kammarkollegiet. Anslaget består tvåav av
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anslagsposter, nämligen utgivningen dels Nyhetstidningen 8-SIDORav
9,2 mkr, dels lättläst litteratur l0,4 mkr. För anslaget gäller i övrigt
följande villkor, vilka Kammarkollegiet i samband med den första
utbetalningen skall erinra LL-stiftelsen om:

LL-stiftelsen skall förse begåvningshandikappade och vissa° andra
med läs- och skrivsvårigheter med nyhetsinformation och litte-grupper

Verksamheten skall inriktasratur. på utgivning nyhetstidning ochav en
lättlästa böcker.
l verksamheten skall ingå delta i utvecklingsarbeteatt avseende andra-
medier tryckta. Wkt bör läggasän vid information och marknadsföring.
Resultatredovisning i enlighet med föreskrifterna i 9 förordningen§
1993:134 myndigheters årsredovisning och anslagsframställningom
skall den oktober1 lämnas1995 tillsenast Kulturdepartementet. Vidare
skall det årliga bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsbe-
rättelsen lämnas till Kulturdepartementet.
LL-stiñelsen skall under budgetåret 199596 redovisa vilka åtgärder-

vidtagits för uppnå riksdagen fastlagda besparingskravattsom av
statlig konsumtion jfr l99495:100 bil. bet. 199495 FiUIO,prop.
rskr. 199495: 179. Redovisningen skall ske den 31 december 1995per

den 30 juni och 31 decembersamt 1996.

Resultatredovisning

Enligt resultatredovisningen för år 199394 uppnådde stiftelsen inte
Verksamhetsmål, dvs.uppsatta veckoutgivning 8-SIDOR ochen av en

produktion minst 20 LL-böcker. Under året utkom 45av 8-nummer av
SIDOR och producerades LL-böcker.13 Upplagan för tidningen var
9 000 exemplar våren 1994 och försäljningen böckerna under åretav var
i genomsnitt 700 exemplar. Försäljningen ökade jämfört med tidigare år
vilket förbättrat ekonomisktett resultat.gav

Under 199495 upplagan för 8-SIDOR 9 500 exemplar. Detvar ca pro-
ducerades 20 LL-böcker och den genomsnittliga försäljningen övervar
900 exemplar.

2.5.2.3 En Bok För Alla AB

Bakgrund

mitten1 1970-talet konstaterades priserna på pocket-böckerav att hade
stigit och kioskhandeln i huvudsakatt bara sålde amerikanska deckare
med torftigt språk.ett I september 1975 träffade och Stiftelsenstaten
Litteraturfrämj andet avtal utgivning prisbilligett kvalitetslitteratur.om av
Enligt avtalet skulle utgivningen ske enligt de riktlinjer riksdagensom
antagit för massmarknadsutgivning kvalitetslitteratur Utgivningenav
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skulle främst tidigare publicerade svenska och till svenska översattaavse
skönlitterära forverk vuxna.

Utgivningen och spridningen skulle ske i kontakt med författare,nära
förläggare och bokhandeln. utgivningen skulle LitteraturfrämjandetFör

forlagsverksamhet Bok Alla,En skulle drivasFörstarta utanen som
vinstsyfte och skulle redovisas skild från Litteraturfrämjandets övrigasom
verksamhet. Böckerna skulle spridas viadels konventionella försäljnings-
kanaler såsom bokhandeln och Pressbyråns försäljningsnät, dels för-via
medling inom folkrörelsema förstaoch då i hand de organisationer som

bakomstod Litteraturfrämjandet.
Enligt avtalet åtog sig Litteraturfrämjandet försöksperiodunderatt en

verksamhetsår, räknat julifr.o.m. den l 1976, prisbillig litte-tre utgeom
i upplagor och särskilt organisationsstöd tillratur stora staten att ettge

verksamheten på mkr år. Efter försöksperiodens utgång2,5 korn utgiv-per
ningen Bok Alla liksomEn För det statliga stödet tillatt permanentasav

ÅrLitteraturfrämjandet. kompletterades1979 avtalet med avtalett ut-om
givning prisbilliga barn- ungdomsböcker.ochav

börjanl år Stiftelsen Litteraturfrämjandet1992 trädde i likvidationav
och styrelsen beslöt stiftelsen.avveckla Anledningen till avvecklingenatt

inte förlagsverksamheten gick med förlust, stiftelsenatt utan attvar
tillsammans med Konstfrämjandet och Skådebanan flyttat i dyrare
lokaler lotteriverksamheten gått med underskott.samt att ett stort

Verksamheten med utgivningen prisbilliga böcker hotad. I ettav var nu
skolor, bibliotek, fackförbund, författare, tecknare m.fl. krävdesavupprop

En Bok För Alla skulle finnas kvar och det bildades stödföreningatt en
Föreningen En bok för allas vänner. Vidare ñck Kulturrådet propåer
från olika intressenter ville fortsätta med utgivningen, bl.a. frånsom
studieförbunden ochABF Vuxenskolan.

Den 30 bildades1992 Bok AllaEn För AB ABF, Vuxensko-mars av
lan, Föreningen Ordfront Föreningenoch bok för allasEn Aktie-vänner.
kapitalet 50 000 kr och aktieägarna tecknade varsin fjärdedel. Denvar

april4 1992 ingick avtal med Bok AllaEn För AB fortsattstaten ett om
utgivning och spridning kvalitetslitteratur för bam och ungdomar samtav

decemberl tecknades fortsatt1992 avtal bokutgivningett nyttvuxna.. om
avseende perioden den juli juni1993-denl 30 1996.

Bolagsordning och avtal

Föremålet for bolagets verksamhet främja svensk litteratur ochär att
konst spridaoch kvalitetslitteratur, företrädesvis iatt ut storagenom ge
upplagor och till så lågt pris möjligt. Vidare skall bolaget sigägnasom

läsfrämjande åtgärder främja intresset för litteratur och konst, intesamt
minst bland barn och ungdom.

Bolagets verksamhet syftar inte till bereda vinst aktieägarna.att
Bolagset skall därför inte lämna utdelning eller koncembidrag till andra
bolag dotterbolag. Bolagets vinst skall användas för läsfrämjandeän verk-
samhet eller för reducera priset på bolaget utgiven litteratur.att av
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Vid bolagets likvidation skall dess behållna tillgångar utdelas till ideella
organisationer stöder svensk litteratur.som

Styrelsen skall bestå lägst femtvå och högst ledamöter. Föreningarnaav
Ordfront, ABF, Vuxenskolan och bok förEn allas varderavänner äger

ordinarie styrelseledamot. På ordinarie bolagsstämma skall tvåutse en
styrelseledamöter utses.

Bolagsstämman årligen två revisorer.eller Vidareutser äger statenen
Kulturdepartementet eller Statens kulturråd revisor.rätt att utsegenom en
skallDenne revisor tills vidare. Bolagets räkenskapsårutses att vara om-

fattar perioden den juli-den juni.301
Vid ordinarie bolagsstämma skall beslut fattas bl.a.:om

fastställande balansräkning,resultat- och- av
dispositioner beträffande bolagets vinst förlust,eller-
ansvarsfrihet for styrelsen och VD,-
val vissa styrelseledamöter samtav-
val revisorer.av-

För ändra reglerna bolagets ändamål eller styrelsensatt om samman-
sättning krävs samtliga aktieägare samtycker Kulturdeparte-att samt att

eller Statens kulturråd lämnar godkännande.mentet ett
Enligt gällande avtal mellan och Bok AllaEn För skallABstatennu

bolaget med iakttagande riktlinjerde riksdagen antagit förav som-
verksamheten senast bet. 199192:KrU26, rskr. 221 och spridautge-
kvalitetslitteratur i upplagor till omfattning 15-20 titlarstora en av per
budgetår för såväl bam och ungdomar. Bolaget skall få stödvuxna som

för denna utgivning. Bolaget skall handha den direkta ledningenstatenav
bokutgivningen. Bolaget skall samarbeta med de referensgrupperav som

inrättats för utgivningen såväl vuxenböcker bam- och ungdoms-av som
böcker. Varje titel skall tillgänglig till sådant pris ochut ettsom ges vara
i så upplaga såväl priset upplagan jämförbara med vadstor äratt som

vid s.k. massmarknadsutgivning populärpocket.år gängsesom av
Bolaget skall i utgivning och marknadsföring efter nåsträva att ovana

läsare kvalitetslitteratur. utgivnaDe böckerna skall därför förutomav -
via bokmarknadens reguljära försäljningskanaler så långt möjligt-
spridas via bokombud och folkrörelser. Bolaget skall också i sin mark-
nadsföring bedriva uppsökande verksamhet i skolor, på arbetsplatser,en
hos studieförbund och andra organisationer.

Bolaget skall redovisa utfallet sin verksamhet till Kulturdepartemen-av
månader efter räkenskapsårets utgång. ochRRV Statens kul-tet senast tre

turråd del verksamheten och bolagetsäger räkenskaper.rätt att ta av

Finansiering

Under räkenskapsåret 199394 uppgick bolagets totala intäkter till mkr,20
mkr11,5 försäljningsintäkter och mkr8,2 anslaget frånvarav var var

ÅretsforKostnaden verksamheten uppgick till mkr.18,9 resultatetstaten.
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blev överskott på 1,0 mkr fore respektive mkr efter0,7 boksluts-ett
dispositioner och skatt.

juniDen 30 uppgick det kapitalet till1994 1,4 mkr och de obe-egna
skattade till mkr.0,4reserverna

Under innevarande budgetår uppgår anslaget till bolaget till 12,3 mkr
XIKu 17.2, vilket räknat på tolv månader innebärC oförändratett an-
slag jämfört med budgetåret 199495. villkorSom för det statliga stödet

i regleringsbrevet minst 0,6 mkr skall användas för läsfrämjandeattanges
åtgärder bland barn och ungdomar och högst hälften det resterandeatt av
anslaget får användas for utgivning och distribution inom verksamheten
En bok for alla Vidare bolaget till Kulturdepartemen-attvuxna. anges-

den januari skall budgetunderlag10 1996 lämna for periodentet senast ett
1997-1999 underlag till Kulturrådet för rådets sammanfattandesamt ett
bedömning utvecklingen på kulturområdet vid den tidpunkt rådetav som
bestämmer.

Enligt årets budgetproposition avsikten låta verksamhetenär att genom-
gå fördjupad prövning infor budgetåret 1997.en

2.5.2.4 Expertkommittén för översättning finsk facklitteraturav
till svenska

Bakgrund

Expertkommittén för översättning ñnsk facklitteratur till svenskaav
tillkom regeringsbeslut i Sverige och Finland år Kommittén1961.genom
består svensk och finsk avdelning. den svenska avdelningenlav en en
ingår ledamöter regeringen.tre utsessom av

Expertkommittén hade föregångare i form underkommitté tillen av en
Nordiska kulturkommissionen. kommittéDenna hade till uppgiftsenare

välja och låta till svenska språket sådan finsk facklittera-att ut översätta
hade publicerats ñnskaendast kunde bedömastur, som men som vara

intresse för svensk och nordisk läsekrets. Kulturkommissionenav en upp-
löstes emellertid och då fortsatte verksamheten med direkt stöd från
svenska finskaoch den år inrättade1961 Expertkommittén.staten genom

Stadgar

Stadgar saknas för kommitténs verksamhet. oklartDet vilken rättsligär
ställning kommittén har. återfinnsDen inte i kommittéberättelsen.

Finansiering

Verksamheten finansieras anslaget för litteraturstöd. tidigareIöver
regleringsbrev har angivits Expertkommittén fore den september1att
skall lämna anslagsframställning till Kulturdepartementet samten en
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redovisning för användningbidragets under föregående budgetårnärmaste
till Kulturdepartementet och Kammarkollegiet.

Av den redovisning Kammarkollegiet fått för räkenskapsåretsom
199394 framgår kostnaderna för administrationen kommitténs verk-att av
samhet uppgick till och kostnaderna för projektverksam-65 000 kr attca
heten uppgick till kr. Projektverksamheten avsåg67 000 arvode tillca en

junioch utbetalningen bokfördes den 30 1994.översättare
Statsanslaget uppgick till kr. plus199394 88 000 Räntor krediteringen

från resebyrå uppgick till kr. utgående4 000 Den balansen denen ca
juni vilket kr lägre året innan.30 1994 36 000 kr, 40 000 änvar ca var

Under innevarande budgetår 199596 uppgår anslaget till kr150 000
XIKu C 17. villkor för anslaget i regleringsbrevetSom attanges
Expertkommittén skall oförändrat antal titlar år.översätta ett per

Resultatredovisning

Expertkommitténs anslagsframställning för budgetåretl 199596 attanges
kommittén under verksamhetsåret 199394, förutom artiklar i tidskrifter,
har utgivningen följande två verk:stött av

Isaksson Så följde hon och käck armen, ochtrogen-
Korpijakkop-Labba rättsliga ställning i Sverige-Finland.K. Samemas-

Expertkommittén har inte lämnat någon resultatredovisning för sin verk-
samhet. tidigarehar förekommit böcker till svenskaDet översattsatt men

de inte blivit förlagda. sker dock utgivning de böckerNumeraatt en av
får stöd för översättning. Expertkommittén har inte följt i vilkensom upp

omfattning dessa böcker sålts.
En genomgång boksluten för 199091-199394 visar kommitténattav

utbetalat nio översättningsarvoden till sammanlagt belopp 238 000ett av
kr. Kommitténs administrativa uppgickkostnader under period tillsamma

kr.195 000 Det kapitalet minskade under perioden från 119 000 kregna
till 36 000 kr. Under budgetåret 199495 har enligt uppgift från Expert-
kommittén 62 000 kr utbetalats i översättarstöd. Kommitténs kost-egna
nader uppgick under tid till kr. kapitalet48 000 Det kansamma egna
beräknas ha uppgått till kr den juni28 000 30 1995.

Expertkommittén har till redovisat förteckning de titlar 23öveross en
stycken under perioden framhållit1990-1995 deöversatts samt attsom
bokförda kostnaderna varierar från år till år. Skälen härtill ñera. Vissaär

i Finland varvid, i normalfallet, den finska avdel-översättare engageras
ningen betalar arvodet. Under vissa år kan det därför inträffa ñerut att
översättningar avslutas i Finland i Sverige. ñuktuationerDessaän ut-
jämnas dock under längre period. Kommittén har framhållitäven atten
översättningsarbetet inte försenas förhållandesällan i till den ursprungliga
tidsplanen. Det förekommer överarbetning måste ske innanäven att ar-
betet kan Eftersom krav kommer aktualiseras vidaccepteras. att senare
tidpunkt bör anslaget under vissa år inte utnyttjas helt. Verksamheten har
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utvecklats negativt i den meningen antalet översättningar minskar.att
Enligt kommittén skälet till detta arbetet inne iär period däräratt nu en
flera verk kräver del tillgängliga samtidigtstoren av resurser som an-
slaget till kommitténs verksamhet inte har följt kostnadsutvecklingen.

kommitténsl anslagsframställning för budgetåret 199596 mål-attanges
sättningen oförändrat antal titlar skallär kunnaatt ett Detöversättas.
framhålls där fiera angelägna projekt måste avvisas grundatt av
medelsbrist.

överväganden2.5.3 förslagoch

Vårt förslag: För utveckla och samordna verksamheterna vidatt
lnvandrartidningen, LL-stiftelsen och Bok förEn Alla bildarAB

koncern bestående dotterbolag:staten Invandrartidningentreen av
AB, LL-bolaget och Bok För AllaEn AB.

Verksamheten finansieras statliga myndigheter köperattgenom
tjänster från bolagen bidrag från det generella presstödetgenom
och Iitteraturstödet prenumerations-, Försäljnings- ochsamt av
annonsintäkter.

De särskilda organisationsstöden avvecklas.
Förutsättningarna för avveckla anslaget till Expertkommitténatt

för översättning finsk facklitteratur till svenska utreds.av

Skälen för vårt förslag: lnvandrartidningen, LL-stiñelsen och En Bok
AllaFör bedriverAB näringsverksamhet. Organisationernas verksamhet

bedrivs inte i vinstsyfte. lnvandrartidningen och 8-SlDOR kan närmast ses
komplement till de vanliga dags- ochett veckotidningarna och Ensom

Bok AllaFör AB komplement till den icke statssubventioneradeettsom
förlagsverksamheten.

Frågan statligt åtagandeom

lnvandrartidningen har bl.a. uppgift informera invandraresattsom om
rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället. Att informera om
gällande regler har samband mednära normgivningett och sådanstatens
information bör enligt välfärdsteorin statligt åtagande. Invandrar-ettvara
tidningens övriga verksamhet kan ha fbrdelningspolitisktsägas syfte.ett

fördelningspolitiskaDen effekten torde dock begränsad, eftersom bi-vara
draget till lnvandrartidningen mycket marginellt i förhållandeär till det
samlade stöd utgår till invandrare. Dessutom långt ifrån alla in-ärsom
vandrare i Sverige resurssvaga.

4 l5-l047
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gäller stöd tillmotiv kan anföras vadLiknande välfärdspolitiska även
påtaglig fordelningspolitiskdockLL-stiftelsen. stöd harDetta en mer

begåvningshandikappademed mångasammanhängerbetydelse. Detta att
övriga medborgare iekonomisk situationhar klart änsämrepersoner en

LL-böckema kom-tidningen 8-SIDOR ochHärtill kommersamhället. att
statligt åtagande.utbildning och utbildningtill användning vid är ettmer

inriktning: utbildning,tredimensionellverksamhet harLL-stiftelsens en
funktionshinder. Nyhetstidningenmedsocialt stöd tillkultur och personer
livskvaliteten för dessakan förhöjaoch LL-böckema8-SIDOR personer

lättillgänglig information. Från väl-läsupplevelser, delsdels engenom
utbildnings-det främstfärdsekonomisk utgångspunkt ärattanser

statligtverksamheten börmotiveraraspekten ettatt varaansessom
åtagande.

ursprungligen iAlla tillkomtill Bok ABstatliga stödet En FörDet en
ansågsgod kvalitetbilliga pocketböckersituation då utbudet av varaav

har under åreninom bokbranschenMarknadsförutsättningamaför dåligt.
finns det behov böckerutbildningssammanhangminst iförändrats. Inte av

MånPocketexempelviskvalitetspocketböckermed priser delägre än
motivdet alltjämt finnsVi därförfinns marknaden.i dag attansersom

upplagor skallkvalitetslitteratur ibokutgivningför storaatt ses somav
statligt åtagande.ett

uppgift försöka nåviktigharBok AllaEn För AB att ovanasom en
ombud ochsprider böckernakvalitetslitteratur. Bolagetläsare genomav

uppsökande läsfrämjande verksam-aktiv ochfolkrörelser och bedriver en
andra organisa-studieförbund ochi arbetslivet,het inom skolor, genom

enligt väl-kvalitetslitteratur kaninformera förekomstentioner. Att avom
statligt åtagande.motiverafärdsteorin ettanses

finsk facklitteratur tillförAnslaget till Expertkommittén översättning av
nåfacklitteratur bedöms kunnafrågasvenska mycket litet. Iär somom

för-marginell betydelse. Vistödet habredare publik torde attanseren
översättningen.bör bekostalagen i dessa fall själva

intresse förfacklitteratur baragäller finskNär det är ettavsom
specialintresse förmedforskare och andrabegränsat antal enpersoner

informationbedömer finns möjlighet få relevantfråga det att utanatt
vetenskapliga världen användstill svenska. denboken Inomöversättsatt

kommunikationsspråk forsk-ochi utsträckning engelskastor somnumera
på engelska.innehålla sammanfattning An-0.d. brukarningsrapporter en

kommunikationsspråk hittills varitharvändningen engelskan van-somav
inom humani-medicin och teknik,inom naturvetenskap,ligast ävenmen

användas i ökad grad. Viengelskan börjatsamhällsvetenskap harochora
svenskspråkiga forskare få rele-möjligt fördet börbedömer attatt vara

till svenska.bokeninformation översättsattvant utan
inte det finns några väl-anförda kan vibakgrund detMot attseav

översättning ñnsk facklittera-förfärdsekonomiska motiv talar att avsom
åtagande. Vi föreslår därförstatligttill svenska bör attetttur vara

tillavveckla stödetmed Finland Expert-överläggningar atttas omupp
vilka möjligheter detundersökassamband härmed börkommittén. l även

från privata fonder,översättningar och utgivningfå stöd tillfinns t.ex.att
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ÅrLängerrnanska kulturfonden. 199394 delade denna stiftelse bidragut
på sammanlagt 4 mkr, antal bidragen avsåg utgivningett stortvarav av

facklitteratur.av

Verksamhetsform

Stiftelsen lnvandrartidningen och LL-stiftelsen båda anslagsstiitelser.är
l vårt delbetänkande SOU 1994:147 framhöll sådana stiftelser böratt
avvecklas och myndighetsformen i nonnalfallet bör väljasatt för verk-
samhet enbart finansieras Verksamheterna vid Invandrartid-staten.som av
ningen, LL-stiftelsen och En Bok För Alla idagAB till del statligtär stor
finansierad. Vi bedömer det bör möjligt ökadatt privatattvara en
finansiering verksamheterna. Enligt vår uppfattning myndighets-ärav
formen inte lämplig för denna tidnings- och bokutgivning.typ av

Inom tidnings- och bokbranschen bolagsfomien den vanligastär före-
kommande verksamhetsformen. Aktiebolagsformen ärmerflexibel stift-än
elseforrnen. Genom ändring i bolagsordningen kan föremålet för bolagets
verksamhet till förändrade förhållanden. På grund den tek-anpassas av
niska utvecklingen kan det bli aktuellt förmedla informationt.ex. viaatt
andra media tryckta tidningarän och böcker, distribuera informationatt
med den IT-tekniken och utnyttja multimedia i läsfrämjande syfteattnya
och för utbildningsändamål. I sammanhanget kan LL-stiftelsennämnas att
i regleringsbrevet för innevarande budgetår 199596 har ålagts deltaatt
i utvecklingsarbete andra medier tryckta. Vi dettaän att ärav anser en
angelägen uppgift den inte ligger inom för LL-stiftelsensattmen ramen
ändamål enligt de nuvarande stadgarna.

Med hänsyn till den dynamiska utvecklingen inom mediaområdet anser
verksamheternaatt även vid lnvandrartidningen och LL-stiftelsen i

framtiden bör bedrivas i aktiebolagsfonn. Som på bolagen föreslårnamn
invandrar-tidnin AB och Lättläst nyhetsinformation och litteratur ABgen

LL-bolaget.
Verksamhetsfonnen för BokEn För Alla ändrades från1992 stiftelse

till aktiebolag. Bolaget har aktiekapital endast 50 000 kr, vilketett
innebär aktiekapitalet bara uppgår till någraatt enstaka års-procent av
omsättningen. Bolagets verksamhet innebär visst mått kommersielltett av
risktagande bl.a. det svårt bedöma försäljningsvolymemaatt är attgenom
för olika boktitlar Härtill kommer bolaget arbetar konkurrensut-att en

marknad. Vi därförsatt aktiekapitalet bör utökas.attanser
För uppnå samordningsvinster ochatt synergieffekter In-attanser

vandrartidningen AB, LL-bolaget och En Bok För Alla börAB samman-
föras i koncern med moderbolag och dotterbolag.ett Moderbolageten tre
bör för bl.a. lokalförsörjning, administration, personalutvecklingsvara och
teknisk utveckling för aktivitetersamt det gäller marknads-närgemensam
föring och upphandling. Staten bör majoritetsägare i moderbolaget.vara
Därigenom får insyn och kontrollstaten de dotterbolagensöver verk-tre
samhet och deras finansiella utveckling. Vidare får möjlighetstaten att
påverka och till så verksamheten bedrivsatt effektivt.att Man kanse
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den Stiftelsen Litteraturfrämjandetundvika situation liknande nären
tvingades träda i likvidation.

Finansiering

LL-stiftelsen gjort framgården abonnentanalys 5 %Av att avsom
såväl denna tidningabonnentema invandrare ochS-SIDOR är att som

utbildningssammanhang. Materialet i 8-SIDORPå Svenska används iLätt
möjlig-Vi bedömer det finnsoch På Svenska ganska likartat.Lätt är att

får till stånd visst redaktionelltheter till kostnadsbesparing ettom man
Vi bedömer kansamarbete mellan de båda tidningarna. även göraatt man

marknadsföring tidningarna.besparingar vad gäller bl.a. Om LL-av
vad gäller annonsering, skullestiftelsen skulle ändra sin policy även

och intäkterna kunna öka.försäljningen kunna samordnasav annonser
lnvandrartidningen, S-SIDOR, LL-böckema EnFinansieringen samtav

organisationsstöd.särskiltBok Alla sker idag till delFör AB stor genom
199394 för 60lnvandrartidningen svarade statsanslaget %För ca av
statsanslaget förStiftelsens totala svarade 65 %intäkter. För 8-SIDOR ca

Självforsörjningsgradenoch för för intäkterna.LL-böckema 80 %ca av
år kraftigt förbättrats. Vad gällerför LL-stiftelsen dock underhar senare

för bolagets totalaBok Alla svarade statsanslaget 40 %En För AB ca av
intäkter.

Även LL-stiftelsen ochvid lnvandrartidningen, Enverksamheternaom
förordat, och vissaBok Alla sammanförs till koncern,För AB en som

i fortsätt-rationaliseringsåtgärder genomförs kommer verksamheten även
enligt vår mening i andraningen behöva statligt stöd. stöd börDetta ges

tillde nuvarande anslagen Invandrartid-former. Vi föreslår således att
finansieringenningen och LL-stiftelsen avvecklas. statliga bör skeDen

statliga myndigheter köper informationstjänster från deatt nyagenom
Riksförsäkrings-bolagen. bl.a. Riksskatteverkets ochInvandrarverkets,I

inkl. invandrare ochverkets uppgift ingår informera olikaatt grupper
Sådan samhällsinforma-med funktionshinder gällande reglerpersoner om

tion kan myndigheterna upphandla från de bolagen.nya
i språkeditioner. Editionenlnvandrartidningen i dag olikakommer ut

Svenska på drygt exemplar, vilketPå Lätt har upplaga 20 000 är unge-en
föreslårfär lika de åtta editionema har tillsammans. Viupplagastor som

i första hand används för produceradet bolagets attatt nya egna resurser
lnvandrarverketoch sprida På Svenska. Vi bör beslutaLätt attanser om

utgivningen tidningen på språk och verket härvid skall betalaandra attav
för översättningar merkostnaden för denna utgivning. Invand-bolaget och

påverka redaktionella innehålletrarverket bör dock inte ha det irätt att
princip i den editionen.tidningen. skall i svenskaDet vara samma som

lnvandrarverket tillföras medel för köpa tjänster frånVi böratt attanser
bolaget.

Enligt presstödsförordningen 1990:524 kan driftstöd utgå till all-en
nyhetstidning och publikation dagspresskaraktär med reguljärmän av ny-

hetsförmedling. Förutsättningar för statligt stöd tidningen normaltär att
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utkommer med minst vecka, har innehåll i huvud-ett ettnummer per som
sak skrivet på svenska och detär redaktionella innehållet minstatt äregna
55 % det totala redaktionella innehållet. Nyhetstidningen På Lättav
Svenska utkommer med 44 år och 8-SIDOR med 50-52ca nummer per

Förutom lnvandrartidningen skulle behöva öka antaletattnummer.
torde de båda tidningarna uppfylla kriterierna för kunna fånummer att

presstöd. Genom redaktionellt samarbete mellan de båda tidningarnaett
bedömer det bör möjligt klara regelbunden veckoutgiv-att attvara en
ning väsentliga kostnadsökningar. Detta leder då till ökadutan en ser-
vicenivå och därmed sannolikt upplaga tidningarna kanstörre samt atten

del presstödet.av
LL-böckema kan användas läromedel vid undervisningen i svenskasom

språket och litteratur.svensk Vi det angeläget dennaäratt att typanser
läromedel finns tillgängliga marknaden och vi föreslår Statensav att

institut för handikappfrågor i skolan bör för detta. institutet haransvara
enligt sin instruktion 1991:1081 särskilt i uppgift utveckla ochatt
framställa läromedel för bl.a. elever med utvecklingsstörning. Vi attanser
medel bör överföras till institutet för utveckling och framtagning LL-av
böcker.

Institutet bör från LL-bolaget kunna upphandlaäven konsulttjänster
utveckling och framtagning andra läromedel församt begåvningshandi-av

kappade LL-böcker, i månvad LL-bolagetän skall erbjuda sådanamen
tjänster bör ankomma bolaget Bolaget har särskildavgöra.att en
kompetens kan värdefull till vid utveckling läro-att tasom vara vara av
medel. LL-bolagets huvuduppgift bör emellertid liksom hittills attvara
förse funktionshindermed med nyhetsinformation och lättlästapersoner
böcker.

Enligt förordningen 1993:449 statligt litteraturstöd kan for attom
främja mångsidighet och kvalitet i bokutgivningen statligt stöd utgå för
utgivning enskilda boktitlar. Statens kulturråd beslutar i ärendenav om
litteraturstöd enligt denna förordning. förordningenI 19-21 §§ finns
särskilda regler stöd till litteratur på invandrar- och minoritetsspråk.om
Enligt dessa regler kan stöd lämnas projektbidrag till produktions-som
kostnader, allmänna förlagskostnader och kostnader för distribution av
böcker. Vi föreslår sådant projektbidrag bör kunna lämnasatt föräven
utgivning LL-böcker och medel bör överföras från anslaget Catt 20.av
Bidrag till LL-stiftelsen till anslaget C 17 Litteraturstöd.

Enligt nuvarande förordningen statligt litteraturstöd kan En Bok Förom
Alla AB få stöd för utgivning svensk skönlitteratur förav ny vuxna.
Enligt förordningen kan vidare statligt stöd till barn- och ungdoms-ges
litteratur och klassisk litteratur. En del bolagets produktionstor av avser
dock återutgivning pocketböcker för och denna utgivning kanav vuxna
enligt nuvarande regler inte få statligt stöd.

Vi föreslår förordningen statligt litteraturstödatt ochöver attom ses
stödet vidgas till omfatta återutgivning iatt även upplagor kva-stora av
litetslitteratur avsedd användas iär läsfrämjande verksamhet.att 1som
samband med statsbidragsändringen bör uppdelningen på olika iposter
anslaget Litteraturstöd X1Ku C 17 bort och prövningen hur dettas av
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på olika litteratur börskall fördelasgenerella statsbidraget typer av
kulturråd.decentraliseras till Statens

teknik, produkterutvecklarangeläget de bolagenDet är att nyanynya
brist-för nå haroch marknadstöringsinsatser atttyper grupper somavnya

därföroch bristande läsvana. börfälliga information samhället De an-om
forskning, KK-stiftelsenStiftelsen för strategisksöka medel hos bl.a.om

användning den informa-och Stiftelsen framtidens kultur. Genom av nya
kvaliteten i verksamheten kan förbättras.tionsteknologin bedömer att

finansiering statligavårt förslag tillSammanfattningsvis förutsätter att
invandrar-tidningen och LL-bolagettjänster från ABmyndigheter köper

till På Svenska och 8-och Iitteraturstöd Lättstatligt presstödattsamt ges
Alla. övrigt bör bo-och Bok För Irespektive till LL-böcker EnSIDOR

försälj-prenumerations-,finansieraslagens verksamhet helt kunna genom
FoU-bidrag och donationer.nings- och annonsintäkter samt genom

avvecklingenoch debolagiseringen verksamheternaGenom sär-avav
flexibelt ochverksamheten bedrivasskilda organisationsstöden kan mer

innebär vidareanvändas. Förändringentekniker för information attnya
former invandrare ochi sådanadet statliga stödet kommer attatt ges

särbehandlas.funktionshinder inte kommer Denmed att nyapersoner
riktaläsfrämjande verksamhet kommerinformations- ochkoncernens att

samhället.sig till alla medborgare i

Film2.6

2.6.1 Inledning

1890-talet spred sig snabbtvid mitten ochFilmtekniken introducerades av
biografer etableras kring sekel-världen. Sverige började fastalöver att

vari omkringspelfilmsproduktion gång år 1910skiftet och fortlöpandeen
jfr 1981822111 5.prop. s.

dominerade publiknöjet ifilmen detUnder och 1940-talet1930- var
Sverige. spelñlmspremiärer varierade mellan 20 och 40Antalet svenska

biografnäringen i lönsam.år. Filmproduktionen och settstortvarper
Från detBiograffilmen skatteobjekt. utgicksågs 1940t.o.m. ettsom

nöjesskatt biografföreställningar.således såväl kommunal statligsom
nådde högsta nivåsuccessivt under 1940-talet och sinNöjesskatten ökade

år då skatteintäktema och kommunerna1948. Staten erhöll 75 % av
25 %.

distribution bilderBiograffilmens dominans vad gäller rörliga komav
sammanhängde framför alltemellertid brytas under l950-talet. Dettaatt

minska.med televisionens Antalet biobesök började Stats-genombrott.
förbättravidtog vissa åtgärder för filmproduktionensmaktema därför att

infördes i formoch biografnäringens ekonomiska villkor. statligt stödEtt
direkta till producenter svenska spelfilmer.utbetalningar Detav varav

ändamål,användes för detta tillden statliga delen nöjesskatten enav som
196061 hela den statligabörjan bara andel fr.o.m. budgetåret an-en men
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delen denna skatt jfr Frågorna fördelningen1960:79. detav prop. om av
statliga stödet handhades särskild nämnd, filmpremienämnd.Statensav en

Antalet biobesök fortsatte emellertid minska hastigt det halveradesatt
Årmellan åren 1956 och 1963. 1962 begärde därför branschens organisa-

tioner hos regeringen fullständigt slopande nöjesskatten på bio-ett av
grafföreställningar. anledning därav tillkalladesl delegationen som

skulle förhandlingar med branschen. förhand-vägnar Dessastatens ta upp
lingar resulterade i avtal 1963 års filmavtal efterett stats-som- -
makternas godkännande trädde i kraft den julil 1963. Genom avtalet in-
rättades FilminstitutetSvenska bl.a. skulle främja den film-svenskasom
produktionen, sprida kunskap filmen filmerbevara och materialsamtom

filmhistoriskt intresse. Institutets verksamhet skulle enligt avtaletav
finansieras med avgifter motsvarande bruttointäktema10 % från bil-av
jettförsäjningen vid biograf med fem föreställningar vecka.änmer per
Merparten institutets intäkter eller 65 % skulle tillanvändas stöd förav
filmproduktion. förutsättning förEn avtalet nöjesskatten för bio-attvar
grafföreställningar skulle förutsättningupphöra, kom uppfyllasatten som

beslut statsmakterna under våren 1963.genom av
Filmavtalet kom stimulera den svenska filmproduktionen ochatt genom

avtalet kunde arbetsmöjligheter beredas for generation film-en ny av
skapare. Svensk film uppnådde också betydande konstnärliga och ekono-
miska framgångar utomlands jfr 1972:36 2 ff.prop. s.

Filmavtalet kunde emellertid inte hindra nedgången i antalet biobesök.
Nedgången accelererade slutet 1960-talet. De ekonomiska förut-mot av

Årsättningarna för Filminstitutets verksamhet försämrades gradvis. 1972
ändrades filmavtalet punkteripå vissa syfte få till ståndatt en mer
rationell fördelning tillgängliga medel. Från filmbranschens sidaav
framhölls det dock det nödvändigt komplettera den ekonomiskaatt attvar

för branschen med statsmedel för den svenska filmen skulleattramen
kunna överleva. föranleddeDetta statsmakterna under våren be-1972att
sluta för budgetåret 197273 lämna Svenska Filminstitutet bidragatt ett
för stöd till produktion svensk långfilm med 767 kr jfr000av prop.
1972:36 12 Staten kom därefter gradvis för alltatt störres. svara en
del kostnaderna för filminstitutets verksamhet budgetåret 197778av
uppgick det statliga stödet till institutet till 8,1 mkr.

1963 års filmavtal kom gälla fram till halvårsskiftet år 1982. Dåatt
trädde iavtal kraft träffats mellan film-ett ochnytt staten samt ävensom
videobranschen l982 års film- och videoavtal. huvudtankeEn bakom
det avtalet starkare i det gamla betona Filminstitutetsänattnya var
uppgifter centralt för filmen. Institutets uppgifter utvidgadessom organ
bl.a. till främjande spridning och visningäven värdefullatt avse av av
film. Genom avtalet åtog sig videobranschen till institutet betalaatt en
avgift för videogram i omlopp i handeln för enskilt bruk. Statensom var

itillät gengäld videobranschen reducera den videogram utgåendeatt
kassettskatten med det belopp branschen betalade till Filminstitu-som

Det viladeavtalet förutsättningen fortsättnings-tet. ävenatt statennya
vis skulle lämna bidrag till Svenska Filminstitutet.
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i juni 1991. valde dåårs film- och videoavtal löpte Parterna1982 attut
fick iförlänga månader. särskild utredare under tidenavtalet med 18 En

det statliga filmstödet och komma med förslag tilluppdrag överatt ense
framtida utformning. uppdraget ingick belysa behovet statligt1 att ettav

redovisa och analysera det befint-ansvarstagande inom ñlmområdet, att
förslag tillliga ñlmstödets effektivitet och rationalitet lämnasamt att

statligt filmstödalternativa för framtida utformningmodeller etten av
statliga ekonomiska insatser budgetåretinom för oförändraderamen

till Filminstitutet till 62 mkr.199192 uppgick stödstatens
sitt förslag 1991:105den särskilde utredaren hade lämnat se SOUNär

remissbehandling inleddes förhandlingar mellanoch det blivit föremål för
videobranschen TV-foretagen Sveriges Tele-filmbranschen,staten, samt

Television film- och videoavtal.vision och Nordisk ABAB nyttettom
avtal års finansieringsavtal för Filminstitu-enades 1993Parterna ettom

godkännande trädde i kraft den januaritet efter statsmakternas 1som
jfr 199293:10.1993 prop.

fmansieringsavtal för Filminstitutetårs2.6.2 1993

tillförs enligt års finansieringsavtalmedel Filminstitutet 1993De som
skall framför för produktionsstöd till svensk film. mindreallt användas En

till biograf- videoverksamhetdel medlen skall användas för stöd ochav
mindre och medelstora till samarbete mellan film- och video-orter samt

branschen TV-företagen Sveriges Television och NordiskABsamt
Television AB och till avgifter till internationellt samarbete.m.m.

Enligt eljestavtalet skall biografägare eller den anordnar biograf-som
föreställning till institutet betala avgiñ, motsvarande brutto-10 %en av
bilj vid föreställningen. Berörda biografägare skall till institutet
överlämna förbindelse betala denna avgift. biografägareEnatten som
underlåter sådan förbindelse skall från ñlmleverans.stängasatt avge av

avtalet följer vidare den yrkesmässigt hyr eller säljerAv att utsom
videogram skall betala vissa avgifter institutet. utgårtill Sedan år 1994
för varje videogram innehålleren långfilm avgift i det förrasom en om
fallet i32:50 kr och det 2:50 kr. Berörda videogramuthyrare ochsenare
andra avgiftspliktiga till institutet förbindelseskall överlämna betalaatten
avgift enligt avtalet. Underlåtenhet videogramuthyrare betala avgiftattav
till institutet likställs underlåtenhetenligt avtalet med betala föratt
levererade videogram och sådan uthyrare skall från vidareavstängasen
leveranser.

Sveriges Television Nordisk Televison skall till institutetochAB AB
månatligen lämna bidrag med belopp respektive15ett motsvararsom

mkr kalenderår.5 TV-företagen har enligt avtalet vidare garanterat attper
årligen samproduktion25 mkr för film erhåller stödavsätta av som

fmansieringsavtalet.genom
skall enligtStaten avtalet lämna årligt bidrag till institutetett om

61,5 mkr. Staten lämnar därutöver stöd till institutet för ñlmkulturelläven
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verksamhet det också uttalas i själva finansieringsavtaletmen som- -
det stödet faller helt utanför för avtalet.ramen

de medel finansieringsavtalet tillMerparten institutetav som genererar
skall användas för stöd till filmproduktion.svensk Sådant stöd kan utgå
antingen förhandsstöd eller efterhandsstöd. Enligt avtalet skallsom som
75 % de medel tillgängliga för produktionsstöd till denär avsättasav som
förstnämnda stödformen.

Förhandsstöd får endast utgå till sökande visa ambitiöskansom upp en
förplan spridning och visning i olika visningsforrner. Beslut för-om

handsstöd fattas institutets styrelse efter förslag från antal,ettav av
styrelsen utnämnda konsulenter. Om styrelsen inte vill stödja projektett

rekommenderats skallkonsulent detta särskilt motiveras. För-som av en
handsstöd får i fråga långfilm täcka högst filmens70 % produk-om av
tionskostnad; fårdock stöd inte utgå med mkr film.8 För-änmer per

Återbetalninghandsstöd återbetalningspliktigt. skall påbörjas filmenär när
har haft biografbesökare det krävs minst110 000 600 000 be-änmer
sökare för producent skall få tillbaka sin insats; flertaletatt en egen
svenska filmer har mellan och besökare.5 000 100 000

efterhandsstöd skall utgå till film skallFör kunna den inomatt etten
år efter biografpremiären ha minst betalande biograf-30 000setts av
besökare. film uppnåttOm har detta besöksantal utgår stödetten
4 mkr. Till film haft minst 110 000 besökare inom år frånetten som
premiären utgår maximalt stöd mkr. film8 erhållit förhands-Harom en
stöd kan filmen endast få eñerhandsstöd filmen därigenom kan få ettom
högre stödbelopp. Efterhandsstöd inte återbetalningspliktigt.är

Enligt finansieringsavtalet skall det finnas rådgivande tillett organ
institutets styrelse. kallas för förvaltningsrådet.Detta Rådet bestårorgan

30-40 ledamöter film- och videobranschens, TV-före-utsesav som av
och filmskapamas andra Stiftelsens verksamhet berördatagens samt av

organisationer. Enligt avtalet får institutets styrelse särskilt viktigaavgöra
ärendet endast efter förvaltningsrådets hörande. Rådet granskar institutets
verksamhetsberättelse och utlåtande däröver till regeringen.avger

1993 års finansieringsavtal gäller till och utgången årmed 1998. Detav
följer Cock avtalet det får till omedelbart upphörandesägasattav upp

avtalspart bryter avtalet eller organisationt.ex. staten motav om annan av
inom flmbranschen nöjesskatt återinförs på biografföreställningarom
eller mervärdesskatt införs filmvisning. Frågan det följerom om av
EG:s regelverk mervärdesskatt skall införas biografföreställningaratt

för inärvarande regeringskansliet jfrövervägs SOU 1995:84 456.s.

2.6.3 Stiftelsen Svenska Filminstitutet

Stiftelseförordnandet

Under beredningen i regeringskansliet frågan godkännande 1993av om av
års finansieringsavtal för Filminstitutet kom institutets juridiska status att
bli föremål för granskning. konstateradesDet därvid Film-närmare att
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skepnad inte torde betraktainstitutet i sin dittillsvarande attvara enr 2
konsortium sådant slag rättsligtstiftelse ett settutan somsnarare som av

avtalet beslutade därförbolag. bakom detenkelt Parternaär attett nya
Filminstitutet för främjande bl.a.bilda stiftelse Stiftelsen Svenskaen

spridning visning värdefullfilmproduktion, ochvärdefull svensk avav
film- kulturhisto-film för filmer och material ochbevarandesamt av av

stiftelsen avskilja bl.a. tillgångarnariskt intresse och för den avseddaatt
ff.Filminstitutet jfr 199293:10 1i konsortiet prop. s.
stiftelseförordnan-Stiftelsen, december skall enligtbildades i 1992,som

december tillgodose sitt syftedet dagtecknat den 199210 att:genom

filmproduktion,stöd till värdefull svenskge-
till visningsverksamhet,stödge

medverka i internationellt samarbete,-
filmkulturella området.inom detutföra uppdrag staten-

styrelse med ledamöter.Stiftelsens angelägenheter handhas 5-7enav
Regeringen bestämmer skall ordföran-ledamöter ochutser vem som vara

skall handhaStyrelsen verkställande direktör, dende. skall utse som
riktlinjer anvisningar styrelsenlöpande förvaltningen enligt och som

meddelar.
i enlighet med bestämmelserna i bok-Stiftelsen skall föra räkenskaper

omfattar tiden den juli-den juni.föringslagen. Räkenskapsåret l 30
Stiftelsen skall för varje verksamhetsår årsredovisning.upprätta en

består balansräkning och verksamhetsberättelseresultaträkning,Denna av
uppgift ändamål tillgodosetts under räkenskapsåret.med hur stiftelsensom

uppdrag frånresultaträkningen skall intäkter grund ochI statenav
stiftelsens särskildaförvaltningskostnader redovisas verk-Avposter.som
samhetsberättelsen fördelats mellan olika filmtyperskall framgå hur stödet
och hur de medel stiftelsen erhållit för utföra uppdraganvänts attsom
staten.

Stiftelsens räkenskaper och årsredovisning styrelsens och verk-samt
ställande direktörens förvaltning granskas regeringenskall ut-enav av
sedd, auktoriserad revisor. Regeringen beslutar för räkningstatens om
ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Stiftelsen står inte tillsyn enligt lagen 1929:116 tillsynunder överom
stiftelser

Om stiftelseförordnandet upphör gälla skall Stiftelsens kvarvarandeatt
tillgångar anslås till användas för ändamål så möjligteller närasom som

Stiftelsens.motsvarar

Finansiering

Räkenskapsåret 199394 redovisade Filminstitutet förlust på 176 000en
kr. Intäkterna uppgick till mkr. intäkten bidraget308,6 Den största var
från på mkr, mkr hänförligt till finansierings-127,5 61,5staten varav
avtalet. Biografavgiftema inbringade ökning jäm-83 mkr en med 14 %
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fört med året innan, videoavgiftema mkr och bidragen från23 TV-
inbringade ñnansieringsavtalet mkr,bolagen 20 mkr. Totalt 194,4 varav

Uthyrning filmhuset och6 mkr utgjorde finansiella intäkter. övrigaav
tjänster institutetinom det filmkulturella området intäkter tillgav om

mkr.38
Kostnaderna under räkenskapsåret uppgick till mkr. Till stöd för308,8

filmproduktion det filmkulturella områdetforbrukades 160 mkr. Inom an-
vändes för verksamhet riktad till barn och ungdom, drygt26,5 mkr

för mkr för främjande spridning20 mkr arkivverksamhet, drygt 19 ochav
visning film mkr for publikationer och infor-värdefull drygt 12samtav
mation.

Filminstitutets juni visade tillgångarbalansräkning den 30 1994 till ett
tillgångarna ingick bl.a. filmhuset tillvärde drygt 112,5 mkr. I ettav

bokfört aktier i institutet helägda dotterbolag.värde 32 mkr och treom av
enligt balansräkningen tillDet kapitalet uppgick drygt mkr.5egna

Statens anslag till Filminstitutet for innevarande budgetår 199596
uppgår till drygt mkr utgår i enlighet med finansie-180 mkr, 91varav
ringsavtalet därmed väsentligen till stöd for svensk filmproduktion.och
Resterande belopp mkr skall Filminstitutet använda foreller drygt 90
filmkulturell verksamhet.

Enligt regleringsbrevet för innevarande budgetår skall stiftelsen lämna
anslagsframställning till Kulturdepartementet i enlighet föreskriftemamed

förordningeni myndigheters årsredovisning och1993: 134 anslags-om
framställning.

Resultatredovisning

Under räkenskapsåret 199394 Filminstitutetbeviljade förhandsstöd till 24
långfilmer, bamñlmer10 och 28 kortfilmer.

Institutet beviljade under året ansökningar18 visningsstöd. Blandom
stödmottagama märks ñlmdistributörer FilmCentrum, Riksföreningensom
Folkets Bio och Kulturföreningen Kedjan, visningsorganisationer som
Folkets Riksorganisation, BygdegårdarnasHus Riksförbund Våraoch
Gårdar filmfestivalenantal arrangörersamt ett av

Filminstitutet beviljade stöd till import och lansering vuxenñlmer48av
och bamñlmer. Under året tilldelades10 91 lokala barn- och skolbio-
projekt stöd institutet biograferoch 40 i län fick stöd for inför-18av
skaffande biografteknisk utrustning.av

fördeladeInstitutet stöd till filmer på videosevärda och institutet71 tog
fram kopior186 filmer ställdes till förfogande biograferextra av som
på mindre och medelstora ordinarieparallellt med distribution s.k.orter
parallelldistribution.

Filmarkivets samlingar utökades under året med Iångñlmer och250 ett
80-tal kortfilmer arkivet innehade vid årets utgång drygt titlar.14 100

institutets försorgGenom visades knappt svenska filmer på40 90-talett
filmfestivaler och manifestationer i världen.runt om
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institutets tidskrift Chaplin kom under året och femSex utnummer av
tidningen TM.nummer av

1994952100 bil. anförsårets budgetproposition 12 115l prop. s.
följande:

sammanslagningFilminstitutet har nyligen företagit vissaaven
olika verksamhetsområdena ochadministrativa funktioner för de avser

i fortsättningen ytterligare förändra verksamheten i riktning mot en
renodling for de filmkulturellt oundgängliga och statligtansvaretav

förasfinansierade insatserna, medan verksamhet inte kan tillsom
institutet aktiebolagdetta område förs till ägda medöver egetav

sikt oberoende statliga subventioner.finansiellt ochansvar av
regeringens mening naturlig del in-utveckling enligtDenna är en av

inom det filmkulturella områdetstitutets utveckling verksamhetenav
precisering mål kopplad tilloch bör åtföljas ytterligare ettav en av

för varje insats. fortsatt utveckling itydligt finansiellt åtagande En
koncentration till begränsatriktning verksamheten ettmot av mer an-

rationaliseringtal filmkulturella uppgifter och arbetet bör ske.en av

för film, särskilt film-har för insatser och detStaten ett attansvar
kulturella kulturpolitiken iområdet, sker samordnat med ochstort

instanser film närliggandemed övriga har för och kultur-som ansvar
områden. Filminstitutet skall inom för sin filmkulturella verk-ramen

främja aktiv filmkultur, levandegörasamhet bevara och deten
svenska filmkulturella delta i det internationella samarbetetarvet samt
på det ñlmkulturella området. Filminstitutets för den film-ansvar
kulturella förutsätter institutet förbättrar sin redovis-verksamheten att
ning verksamheten i förhållande till statliga mål. Regeringenav avser

följa detta förändringsarbete och kommer, det behöv-nära ansesom
ligt, företa ytterligare prövningar formerna för det statligaatt av
filmkulturella arbetet. Regeringen i särskilda direktivkommer för
Filminstitutets anslagsframställning för år specificera de1997 krav
redovisning och mål, metoder och finansieringsformer bör gällasom
för filmkulturelladet området.

regleringsbrevetl för innevarande budgetår 199596 resul-attanges
tatredovisning skall lämnas till Kulturdepartementet i enlighet med före-
skrifterna i förordningen9 § 1993: 134 myndigheters årsredovisningom
och anslagsframställning.

Synpunkter på verksamhetsformen

vårt delbetänkandel anförde följande angående frågan verksam-om
hetsform for Filminstitutet:

Om våra förslag i avsnitt tillämpats5.3 och 5.4 hade inför bildandet
Stiftelsen Svenska Filminstitutet år 1992 skulle först ochav man

främst ha undersökt möjligheterna låta myndighet handha deatt en
ifrågavarande uppgifterna. Sannolikt hade denna tanke inte kunnat
realiseras. hadeNästa därför blivit undersöka lämplig privat-steg att
rättslig form. torde knappast finnas så intresseDet hos all-ett stort
mänheten för produktion svenska film det skulle motiveratattav vara
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Uppgifternabilda ideell förening.alternativetundersöka attatt enens
aktiebolag.skulle alltså anförtrottsha ett

delbetänkande anfört bl.a.vårti sitt remissvarFilminstitutet har över
följande:

finnas såtordedet knappastUtredaren konstaterar ett stortatt
svensk film det skulleproduktionhos allmänheten förintresse attav

skulle därför förförening.bilda ideell Detmotiverat att envara
uppgifternaanförtrobli aktuelltinstitutets del ettnärmast att

aktiebolag.
produktion svensk film skulleforallmänhetenintresset hosAtt av

Organisationsform måsteValetifrågasättas.saknas kan starkt av
på vadmening helt byggaemellertid enligt Filminstitutets ärsom

Filminstitutet ilämpligt for verksamheten. Att sortera en annan
negativallmän principielltmotiverat medOrganisationsform endast en

mycket skäl.stiftelser kännsinställning till tunnt som
preciserat vilkakommande betänkandedess utredaren itillIn ettatt

ñlmkulturella verk-bedriva denvinna medfördelar står attattsom
foraktiebolag i ställetfilmstödsverksamheten isamheten och ett en

tveksamhet till sådan för-Filminstitutetstiftelse, känner stor enen
ändring.

överväganden förslagoch2.6.4

statligt åtagande stöd tillVårt börförslag: Det attett geses som
statligtfilm. bör ocksåproduktion värdefull svensk Det ettsesav

visning värdefull film ochåtagande stöd till spridning ochatt avge
Branschorganisationema bör fortsätt-bevara sådan film. ävenatt

film.ningsvis till produktion spridning och visningstöd samt avge
aktiebolag börbranschorganisationemaEtt och ägt tastatenav

Filminstitutets nuvarande uppgifter.över

vi berört i avsnitt begreppet kulturvårt Som 2.1Skälen för förslag: är
emellertidinte entydigt. flestaDe överensär att t.ex. teatrar,om museer,

Filmen brukar ocksådans, bibliotek och litteratur kultur.Orkestrar, är
i offentliga kulturlivet inte alls harräknas dit den detäven sammaom

höga andra konstarter.status som
begränsade språk-filmpolitiken syftar till inom vårtsvenskaDen att

omfattning vi kan be-område uppehålla filmproduktion sådan atten av en
Politiken grundas på uppfattningen stödethålla ñlmidentitet. atten egen

eftersom dylik filmskall produktion och distribution kvalitetsfilmavse av
Vi villskulle svårigheter hävda sig marknad helt stöd.ha utanatt en

filmproduktioni också nationellt stöd försammanhanget ärnämna att ett
Gemenskapens kultur-självklart viktigt inslag i den Europeiskaochett

politik jTT 19.SOU 1991:105 s.
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detNär gäller frågan det finns välfärdsekonomiska motiv talarom som
för skall stöd till svensk filmproduktion vill anföraatt staten ge en
följande. Statsmakterna har under år framhållit brett svensktatt ettsenare
filmutbud blir allt viktigare komplement till det utbud utländskettsom av
film erbjuds allmänheten det växande antalet TV-kanaler ochsom genom

utbyggd videodistribution prop. 199293: 10 10. Utan detgenom en atts.
kommer till direkt uttryck finns sannolikt bakom denna inställning tankar

i välfardsekonomiska sammanhang brukar benämna paternalism,som som
dvs. underkänner konsumenternas val marknaden och inför sub-man
ventioner för de nyttigheter bör konsumeras i störresom man anser
utsträckning. Vi vill vidare peka på svenska filmer har betydelseatt stor

det gäller bibringa invandrarenär i Sverige och utländskaatt t.ex.
medborgare bor utanför Sveriges kunskaper Sverige ochgränsersom om
svensk kultur, förhållande innefattar i välfardsteorin grundatett ettsom
motiv för stöd till svensk filmproduktion.staten att ge

utgår inteDet endast statligt stöd till produktion svensk ñlm. Stödav
utgår till spridning och visning filmäven den svenskäroavsettav om
eller inte. Bakom detta stöd ligger fördelningspolitiskt betraktelsesättett
och därmed det välfardsteoretiskt grundat. Vi vill emellertidär framhålla

de fördelningspolitiska effekterna med hänsyn till de möjligheteratt som
i dag står till buds film via och videoTV betydligtatt ärse numera
mindre tidigare.än

Det utgår statligt stöd till bevarandet filmer filmbas.även Deav
svenska filmer producerats sedan vi i början 1900-talet ficksom av en
svensk filmproduktion får höra till vårt kulturarv. Till kulturarvetanses
hör utländska filmer visats iäven Sverige. Stöd till bevarandetsom av
film kan därför också motiveras med välfardsekonomisktett resonemang.

Det förhållandet tillstöd produktion, spridning och visning filmatt av
kan statligt åtagande innebär emellertid inte något hinderettses som mot

den berörda branschen finansiellt för åtaganden.att nämndatar ansvar
En. också branschen sådant framgårtar 1993 årsett sättansvar av
finansieringsavtal och enligt vår mening det i högsta grad angelägetär att
branschen fortsätter med detta.

vårtl delbetänkande rekommenderade Filminstitutets verksamhetatt
bör handhas aktiebolag. Filminstitutet har i remissyttrandetett överav
betänkandet sig känna tveksamhet till förändringsagt verk-storen en av
samhetsformen för institutet till dess fördelarna med bedrivaatt att
ñlmstödsverksamheten och den filmkulturella verksamheten i aktie-ett
bolag har preciserats. Den institutet framförda tveksamheten tillav en
förändring verksamhetsformen föranleder erinra de nack-attav oss om
delar förenade med driva verksamhet i stiftelsensär form ochattsom

belyste i vårt delbetänkande. Vi vill också i sammanhanget pekasom
Filminstitutet enligt vad framgår årets budgetpropositionatt som av

bedriver verksamhet inte inom det för institutet fastlagdasom ryms
ändamålet se citat i avsnitt resultatredovisning. Om stiftelseen
bedriver icke tillåten verksamhet kan det leda till rättsliga konsekvenser
för stiftelsens styrelseledamöter, i form skadestånd jfr kap.5 1 §t.ex. av
stiftelselagen, 1994: 1220. antyds i budgetpropositionenDet lösningatt en
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institutet helägdaiverksamheternatillåtnade ickeläggaskulle att avvara
sinvaraktigt placeramöjlighetharinstituteti den mån attaktiebolag. Men

denmednaturligen hörintetillgångariförmögenhet sammansom
stiftelseförordnandetenligt det ibedrivaskallinstitutetverksamhet som

stiftelselagensinteplaceringenantyddadenändamåletbestämda motsvarar
placerad.godtagbartskallpå denkrav att vara

allmäntaktiebolagsforrnendåanförda och settdetbakgrundMot nuav
vår rekommen-fast vidstårstiftelseformenflexibelbetydligt änär mer

verksamhetsindrivaFilminstitutet bördvs.delbetänkandet,dation i att
beslutauppgiftilminstitutetsFdet attaktiebolagsform. Vii attgör trots

myndighetsutövning. Bolagetinnefattarstatliga medelfördelning avom
emellertidbranschorganisationema. Detolika äroch debör ägas statenav
nuvarandeFilminstitutetsaktiebolagmöjligt för överinte taattett

årsså länge 1993filmproduktionstöd tillfördelauppgifter att m.m.
avtalspartemalydelse. Omnuvarande ärgäller i sinfmansieringsavtal

erfordraspunkterdei avtaletändrade givetviskandäromöverens som
Filminstitutet.förverksamhetsfonnenförändringför bädda föratt aven

undervarefteravtaletlösning kan parternasägsEn att upp,varaannan
vid utgångengällaavtalet upphöruppsagdatill dettiden fram dess attatt

ñnansieringsavtal.heltformelltframförhandlarår 1998 nyttsettettav
FilminstitutetavvecklaförförutsättningarnagällerdetNär att som

till avsnitt 6.3.2.stiftelse hänvisar
SvenskaStiftelsenavgifter tillföravdrag1963:173Enligt lagen om

bl.a.föreliggerenligt 1993:1552SFSi dess lydelseFilminstitutet, m.m.
för sådananäringsverksamhetinkomstberäkningtill avdrag vidrätt avav

ñnansie-årsi 1993Filminstitutetbidrag tillavgifter och avsessom
bestämmelserocksålag finnsnämndailminstitutet.ringsavtal för IF som

givet-behov kanmånFilminstitutet.för Iskattskyldigheteninskränker av
i fall den verksam-meddelasinnebördsakligabestämmelservis av samma

Aktiebolageti dag bedriverFilminstitutetStiftelsen överhet tas avsom
ilminstitutet.F

filmproduktiontill svenskstödet ävenförutsatthittills sagda harDet att
och deñnansieringsavtal mellanireglerasframgent kommer statenettatt

skulle bristaförutsättningdennabranschorganisationema. Omolika -
jfr återigenöverstigande 6 %biobiljetterpåinförsdett.ex. momsom

sannoliktbetyder detbetänkande 456Kulturutredningens att statens. -
lederomprövningdennañlmpolitik. Omsin hittillsvarandefår ompröva

stöd svenskfortsätta medkommerfram till attattstatenatt geensam
fördelning dettafrågorsig naturligtfilmproduktion faller det att avom

myndighet.stöd handläggs enav
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och utvecklingForskning3

Översikt övervägandenVåra allmännaoch3.1

Inledningl

framstegForskning för kunskaper och prop. 199293: 170,I propositionen
forskningskapacitetenför den svenska12-13 uttalades det stärkaatt atts.

forsk-andra finansiärer och utförarekrävs insatser såväl staten avav som
allt utveckla och vårda denning. roll bör framförStatens veten-attvara

till grundläggandeskapliga koncentration de ochinfrastrukturen genom en
forskarutbildningen.inomvetenskapliga forskningen tilldelarna samtav

bidra till kunskapsutveck-Därtill också viktig uppgifthar attstaten en
olika samhällssektorerlingen inom områden speciellt intresse forav

syften. har också rolltill forskning för särskilda Statenstöd attgenom en
inom viktiga industriella utvecklingsom-stimulera till forskningsinsatser

råden statliga insatser kan näringslivets forskningsengagemangGenom
vidgas mellan och näringsliv utvecklas.och fruktbart samspelett stat
Staten bör härvid bidra med stöd till tillämpad forskning är över-som
gripande teknikdrivande långsiktig betydelse for näringslivetsoch samt av
utveckling. Utvecklingsarbete och tillämpad forskning direktärsom av

enligt propositionen ioch exklusivt intresse for enskilda företag bör ske
anslutning till de kommersiella bedömningar endast företagennära som

själva kan göra.
Enligt års forskningspolitiska propositionvad redovisas i 1993som

uppgick de offentliga medlen till under budgetåret 199192 tillFoU
vetenskaplig18,5 ndkr. dessa medel anslogs till allmän utveck-Av 45 %

ling ivs. huvudsak fakultetsanslag forskningsrådsmedel till univer-i och
siteten till forsvarsforskning. Resterande del anslogs till för-27 %samt
delning forskningsråden olika för forskning for-och sektorsorgan tillav
mån or särskilda syften. gick omkring femtedel till bransch-Härav en
organisationer och industriforskningsinstitut.

offentligtFörutom statsbudgeten stöd till deFoUöver ävenges genom
nio stiftelser bildades avvecklingeni samband med löntagar-som av
fonderna se 19921993:171, 172 och l99394:177231 samtprop. prop.
och stiftelser206. Dessa är :

Stiftelsen for forskning,strategisk-
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning MISTRA,-
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Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling KK-stiftelsen- som
skall:

bedrivaa proñlforskning vid mindre och medelstora högskolor,
b främja informationsteknologi samt

bidra tillc kunskaps- och kompetensutbyte mellan näringsliv och
universitet, institut,högskolor och

Stiftelsen Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid-
Lunds universitet förvaltas MISTRA,t.v. av
Stiftelsen för vård- och allergiforskning,-
Stiftelsen för internationalisering högre utbildning och forskning.° av
Stiftelsen för framtidens kultur,-
Stiftelsen för Innovationscentrum, samt°

Östersjö-Stiftelsen for forskning inom områden med anknytning till-
Östeuropa.regionen och

deAv medel forskningsråden och sektorsorganen fördelarsom ges
huvuddelen s.k. generella organisationsstöd, dvs. medlen söks i kon-som
kurrens med andra uppfyller kriterierna för statligt stöd. Iorgan som
enstaka fall utgår emellertid s.k. särskilda organisationsanslag, dvs.
statligt stöd utbetalas till viss namngiven organisation med ettsom en av
statsmakterna bestämt belopp.

Under innevarande budgetår utbetalas särskilda organisationsanslag till
bl.a. följande organisationer:

Jordbrukstekniska institutet JTI,-
SkogForsk,-
Skogs- och lantbruksakademien KSLA,-
Handikappinstitutet,-
Internationella meteorologiska institutet IMI,-
Stockholms internationella miljöinstitut SEI,-
Östekonomiska ÖEI,institutet°
Utrikespolitiska Institutet UI,-
Stockholms Internationella Fredsforskningsinstitut SIPRI samt-
Institutet för framtidsstudier.-

Vi har studerat samtliga de i förteckningen angivna organisationerna.
ÖEI,IMI, SEI, InstitutetSIPRI och för framtidsstudier s.k. anslags-år

stiftelser. ochUI KSLA ideella föreningar. SkogForsk har beteckningenär
stiftelse torde betrakta ideell förening.närmast Denattmen vara som en
rättsliga för HandikappinstitutetJTI, och oklar.IMIstatusen Statensär
stöd till dessa organisationer uppgår till mindre I %änsammantaget av
de totala statliga FoU-satsningama. Vi har dock inte haft möjlighet att

någon omfattande genomgång helagöra FoU-systemet.mer av
inteDet endast de förteckningeni angivna organisationernaär fårsom

särskilda organisationsstöd. landet finnsI 30-talet industriforsknings-ca
institut får sådant stöd från NUTEK. Frågan bl.a. lämplig associa-som om
tionsfonn for dessa institut skall Kommittén N 1994:03 forprövas av
omstrukturering och förstärkning industriforskningsinstituten.av



115SOU 1995:93

redovisa allmänna övervägandenvidet följande kommerl närmast att
FoU-området valåtaganden inomgäller motiv för statligavad samt av

finansiering framtida FoU-verksamhet.och form förverksamhetsform av

åtagandet3.1.2 statligaDet m.m.

dock inteför många intressenter. NyttanFoU-verksamhet till ärär nytta
organisation skallenskilt företag ellertillräckligt för att ettstor ensam

därför betraktasVerksamheten kanfinansiera verksamheten.vilja som en
välfärdsekonomiska motiv talarkollektiv nyttighet. finns såledesDet som

åtagande.statligtför FoU-verksamhet skall betraktas ettatt som
s.k. effekter,studierVissa forskningsprojekt t.exexternaavser av

effekter beaktas vanligen inteverksamheter. Sådanamiljöeffekter olikaav
samhällsekonomisk kalkyl skall däre-i företagsekonomisk kalkyl. I enen

Enligt välfärds-effekter beaktas.såväl positiva negativa externamot som
motiv för statligteffekterteorin förekomstenär ett ettexternaav

åtagande.
kanFoU-projekt sådana resultatofta lång tid innanDet etttar ger som
in-produktion och därmedanvändning i industriellkomma till generera

i fråga grundforskning. Långför gäller särskilttäkter företagen. Detta om
motiv för statligt åtagande.välfärdsteorin ocksåtidshorisont enligtär ett

forskningspolitiska propositioner börolikafastslagits iSom statens an-
övergripande ochtillämpad forskninggrundforskning och avsvar avse

hand bedrivas uni-teknikdrivande forskning bör i förstaDennanatur. av
mening det naturligt de harversitet Enligt våroch högskolor. är att som

för finansieringen.forskning ha huvudansvarettillämpad börnytta av en
bidra till finansieringen denNäringslivet bör således i kollektiv form av

branschforskningsinstituten numera kalladeFoU-verksamhet ävensom
forsk-På bör tillämpadindustriforskningsinstituten bedriver. sättsamma

finansieras kollektivtkommunala sektornning betydelse för den avav
landsting och kommuner.

organisation-i får särskildade forskningsinstitut, dagFlera av som
få medel för sin verksam-har sådan verksamhet de bör kunnasanslag, att

löntagarfondsmedel.bildats medhet från någon de nio stiftelser somav
iantingen på hand eller samverkan medDessa institut bör därför egen

stiftelser meduniversitet högskolor sig till någon dessaoch vända av
enligt vår meningbegäran nio stiftelsema böranslag. De sammantagetom

del det statliga åtagandet inomkunna för betydande FoU-avsvara en
för de nio stiftelsemaområdet. Vi utgår därför från styrelsernaatt

finan-instituts ansökningarkommer dessapröva externnoggrant att om
särskilt stöd till de anslagsberoendesiering, bakgrundmot att statensav

minska.forskningsinstituten kan förväntas komma att
bidrag tillordning innebär relativt begränsadeNuvarande att staten ger

vår uppfattning saknar regeringskanslietantal institut. Enligtstortett
tillingående prövning anslagenreella möjligheter utföra någonatt avmer

statsñnansiell synpunkt framstår detde olika forskningsinstituten. Ur som
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angeläget för FoU-verksamheten koncentrerasatt tillansvaret större en-
heter. fördelEn med sådan koncentration blir ökadär attannan en en
konkurrens mellan de forskningsutförande organen.

diskussionerna1 de s.k. industriforskningsinstituten har framförtsom
tanken ombilda instituten till aktiebolag medatt och näringslivetstaten

vårtl delbetänkandeägare. SOU 1994:147 har pekat på det isom att
många fall kan fördelaktigt med renodlat huvudmannaskap.ett Ettvara
renodlat huvudmannaskap skapar goda möjligheter till effektiv styrningen

verksamheten till omprövning och rationalisering. Ett splittratsamtav
ägande kan däremot leda till inte någon ordentligt föratt tar ett ansvar
verksamheten.

Vad tidigare finansieringen innebär vidare industri-sagt attom
forskningsinstituten i princip bör branschorganen. sådanägas 1av av
instituten bedriven forskning enligt välfärdsteorin kan ettsom anses vara
statligt åtagande bör medverkan ske anslag från forsknings-statens genom
råden. institutenOm tvingas söka forskningsmedel i konkurrensatt med
andra forskningsutförande skapas tryck på instituten bedrivaett attorgan
verksamheten effektivt och nå påvisbara resultat.att

Forskningsråden kan bidrag till enskilda projekt. Fördelen medge ett
bygger bidrag till enskilda projektsystem konkretärsom att man mer

resultatet stödet och det lättare bedöma effekternaäratt attser av av
FoU-insatsema. Enligt vår mening bör huvuddelen det statliga stödetav

forskningsprojekt har klart angivet syfte och i förvägettavse som en
angiven tids- och arbetsplan. Ingenting hindrar projektet ochatt är stort

det stäcker sig ñera budgetår.att sådana fallöver I bör dock projekten .
etappindelade och möjlighet finnas avbryta dem inteattvara om upp-

ställda resultat uppnås. Projektbidraget bör täcka overheadkost-även
nader.

Forskningsråden kan också sluta avtal med forskningsinstitutett av-
seende långsiktigt forskningsprogram, s.k.ett ramavtal. flertaletFörmer
forskningsinstitut det nödvändigt med dylikaär avtal. Dylika avtal ger en
bättre kontinuitet i verksamheten och möjlighet till långsiktig kompetens-
utveckling. I ramavtal bör det finnas tydligt angivnaett mål för det
forskningsprogram finansierar och plan för hurstatensom programmeten
skall utvärderas vid utgången avtalsperioden. Enligt vår mening börav

tillinte allmänna bidragstaten basñnansieringen forsknings-ge av
institutens verksamhet.

Det önskvärt forskningsinstitutär näringslivetatt ett ägs ärsom av
relativt för hindra enskildastort att och företag fåratt ettpersoner
dominerande inflytande institutets verksamhet.över Forskningsinstitut
med viss bredd på sin forskning flexibilitet vadäven större gälleren ger
inriktningen på forskningen och bättre förutsättningar till kompetens-
utveckling.

det följandel kommer vi med avseende de tidigareatt Omnämnda,
tio organisationerna får särskilda organisationsstöd lämna förslagsom
beträffande framtida verksamhetsform och finansiering.
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till:förslag syftarVåra sammantaget

ochrenodla rollernakomplexiteten iminska attsystemetatt genom
antalet anslag och anslags-minskaägarforhållandena attsamt genom

FoU-verksamhet,forposter
ökade inslaginföraeffektiviteten i verksamhetenöka attatt avgenom-

konkurrens,
och utvärdering FoU-for uppföljningförutsättningarnaförbättraatt av-

verksamheten samt
medel tillde statligaföröka forskningsrådens attatt som gesansvar-

förutsättningar for ökadskapartill ellerforskningsinstituten leder
tillväxt och välfärd.

ForskningsinstitutSkogsbruketsStiftelsen3.2

Beskrivning3.2.1

Bakgrund

årSkogF0rsk bildades 1992ForskningsinstitutStiftelsen Skogsbrukets
Institutetbranschforskningsinstitutensammanslagning de tvågenom en av

tvåForskningsstiftelsen Skogsarbeten. Deför Skogsförbättring och
organisationi skogligabranschforskningsinstituten sina denhar rötter som

förändringar.genomgått mångadärefterbildades på 1930-talet men som
statlig medverkanSkogsförbättring tillkom år 1967Institutet för genom

femhade styrelse medInstitutetprop. rskr. 164.1967:51, JoU12, en
skogsnäringen. Verksamhetenfemledamöter ochutsedda staten avav

och jordbruketsSkogs-finansierades till lika delar staten genomav
Jordbruksdepartementet ochforskningsråd tidigareSJFR; avgenom

i sinSkogsförbättring finansieradesStiftelsen StiftelsenSkogsförbättring.
Föreningen Skogsträdsförädling.tur av

verksam-bildades 1964Forskningsstiftelsen Skogsarbeten attgenom
organisation.arbetsstudieorganisationer samlades tillheterna vid tre en

Föreningen skogsbrukets arbets-Domänverket,Stiñare statenvar genom
lantarbetsgivarföreningen och Föreningen Skogsarbeten,givare, Svenska

1970-talet ñckskogsbolag. börjanden representerande 26 I avsenare
finansiering. särskild stiftelsestatlig EnForskningsstiftelsen Skogsarbeten

Domänverket,skogsteknisk bildadesStiftelsen FoUmed namnet av
riksförbund.Sveriges skogsägareslantarbetsgivarföreningen ochSvenska

tidigare medramavtal medStiftelsen skogsteknisk tecknade SJFRFoU
skogsteknisk forskning varvidkollektivJordbruksdepartementet om

Forskningsstiftelsenstödet gick tillhuvuddelen det gemensammaav
Skogsarbeten.

förskogsforskningen träffade företrädarnasyfte effektiviseraI att
slå Insti-överenskommelseskogsnäringen våren 1992 att sammanomen

Forskningsstiftelsen Skogsarbeten tillför Skogsförbättring ochtutet en ny
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stiftelse Sk0gForsk. Enligt överenskommelsen skulle personalen vid de-
befintliga instituten föras till Sk0gForsk och avsiktenöver denattvar nya
stiñelsen skulle fullfölja de treåriga avtal finansieringom gemensam av
FoU-verksamhet vilka de tidigare instituten ingått med SJFR.

Stftelseförordnandet för Sk0gForsk undertecknades Domänverket,av
Korsnäs AB, Skogsägamas Riksförbund, Stora Skog ModoAB, Skog AB,
Graningeverken AB och SCA Skog Sk0gForskAB. började sin verksam-
het den julil 1992. sambandl med bildandet Sk0gForsk träffadeav
branschen överenskommelse basñnansiering verksamheten. En-en om av
ligt överenskommelsen det fast och rörlig avgift. fastatas Denut en en
avgiften 25 % branschens bidragmotsvarar och utgår i form in-av av en
tressentmedlemsavgift. rörligaDen delen 75 % branschensmotsvarar av
bidrag och den kubikmeter virke.uttaxeras per

Överenskommelsen innebär alla skogsföretag och skogsägarenästanatt
i landet bidrar till basfinansieringen Sk0gForsk.av

Stadgar och avtal

Enligt stadgarna för Sk0gForsk reviderade 1993-11-25 har stiftelsen till
ändamål samlat FoU-institutatt utgöra för skogsbruketett med uppgift
att:

samarbeta med andra vetenskapligainstitutioner och med beaktande- att
ekologi- och miljöaspekter bedriva tillämpad FoU, inkl. försöks- ochav

utredningsverksamhet, inom skogsbrukets hela verksamhetsfált,
utveckla och genomföra skogsträdsförädlingsprogram, såväl på kort- som

lång sikt säkerställer skogsbrukets tillgång till högklassigt frö- ochsom
plantmaterial,
föra forskningens resultat till det praktiskaut skogsbruket.-

Kostnaderna för Stiftelsens verksamhet skall täckas genom:

bidraga från stiftama och andra intressenter enligt särskilt avtal med
dessa,

b statligt stöd enligt avtal med enligt stiftelsensstaten ramprogram,
c anslag från forskningsråd, fonder o.d. samt
d bidrag i form betalning för särskilda uppdrag, förmedling o.d.av

Stiftelsens förvaltning och övriga angelägenheter skall handhas av en
utseddstämman styrelse bestående minst fem och högst tioav leda-av

1 styrelsenmöter. kan ingå för intressenter vid sidanrepresentanter av
stiftama. Styrelsens uppgift bl.a. fastställaär plan för verksamhetenatt
och anställa och entledigaatt VD och övriga ledande tjänstemän.

Stiftelsen skall fr.0.m. år 1997 ha kalenderåret räkenskapsår.som
Stiftelsens räkenskaper skall granskas två revisorer, minstav varav en

skall auktoriserad. Revisorerna skall skriftligt utlåtandevara överavge av
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sig i fråganrevisorernautlåtandet skallgranskning.dem verkställd l yttra
ansvarsfrihet för styrelsen.om

skallellerdeltaga iönskar stämma, utseintressent stämma extrasom
intressenten vidbehörighet företrädamedeller flera attrepresentanteren

förvarje intressentharomröstningarVid röststämmanstämman. en
fastkronor i forminbetalat tusentalstiftelsenvarje påbörjat och till av

intressent får dockverksamhetsåret. Ingenavgift under det utövasenaste
representeradeantalet vidfjärdedelför röster.stämmanrösträtt än avmer

skalltillämpning stadgarnatolkning ellerTvist angående avgörasav
skiljemän.enligt lagen om .fordrasstiftelsenupplösningeller förändring stadgarnaFör attavav

månadsmed minstföljandevarandrabeslut fattas på två stämmor enav
biträdsbeslutetfordras dessutommellanrum. Vid den attstämmansenare

ändring stiftelsensVidavgivnaminst fjärdedelar de rösterna.tre avavav
vad före-gäller härutöverupplösning stiftelsenändamål vidoch somav

skrivs i permutationslagen.
enligtbehållna tillgångarskallupplösning stiftelsenVid stämmansav

stiftelsen liknandemedorganisation harbeslut tillöverlämnas ettsom
ändamål.

åtar sigoch SkogForskSJFRavtal mellanEnligt statenett genom
årligen tillskjutajuni 1996juli 1993-den 30för tiden den lattstaten

minst likaperiod förbrukaförStiftelsen åtar sig24,3 mkr. ettatt samma
förtill utgången år 1996bli förlängtbelopp. Avtalet attstort avavses

räkenskapsår.Stiftelsensomläggningenkomma i fas med av
skall ställas till allmänför avtaletuppnås inomresultatDe ramensom

uppfinningarföreligger däremot. Fördisposition inte särskilda skäl ärom
tillenligt lagen 1949:345arbetsgivarestiftelsen rättenatt omanse som

uppfinningar.arbetstagares
berättelse verksam-räkenskapsår ingeStiftelsen för varjeskall överen

tillheten SJFR.
bidragOVara för alla svenska företagStiftelsen rimligaskall öppenmot

verksamhet.stödja stiftelsenseller organisationer önskarsom

Finansiering

intäkter mkr.stiftelsens totala 79,8verksamhetsåret 199394Under var
från och mkrmkr bidraget 28,3belopp utgjorde 24,3Av detta staten var

Övriga utgjordesintäkteravtalet.bidrag från intressenterna 4 mkr utöver
mkr, intäkter fråninformationsintäkter 6,8mkr,uppdragsintäkterl4av

Föreningen Skogsförädlingfrånbidragfonder 6 mkr samtm.m.
satsning enligt ramavtalet.föreningens0,5 mkr; utöver

blevEfter denna fonderingavtalet fonderades.lntressentbidraget utöver
underskott 0,6 mkr.årets resultat ett

inkl. fonderadekapital,uppgick Stiftelsensjuni 199430Den eget
mkr.intressentbidrag, till 16,4

anslag till Skog-uppgårbudgetår 199596innevarandeFör statens
mkr XJo 4.Forsk till avtalsenliga 24,3 H
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Resultatredovisning

SkogF0rsk har i sin verksamhetsberättelse för 199394 beskrivit
genomförda projekt och vilka publicerats. Effekternarapporter som av
verksamheten redovisas dock inte.

År gjordes1992 utvärdering verksamheten vid Institutet fören av
Skogsförbättring uppdrag SJFR och Stiftelsen Skogsförbättring. Iav
denna utvärdering framhölls bl.a. det framöver bordeävenatt vara en
uppgift för institutet utveckla personalens kompetens.att framhöllsDet
också resultaten borde publiceras i internationellaatt tidskrifter och att
institutet i högre grad tidigare borde konkurreraän medel förexternaom

erhålla kvalitetskontroll institutetsatt verksamhet. Vidare framhöllsen av
institutet borde få betydelsefullatt roll informatör råd-ochen mer som

givare skogsbruket. Detta har också skett bildandet Skog-genom av
Forsk.

överväganden3.2.2 och förslag

Vårt förslag: Branschen bör huvudansvaret för finansieringenta av
SkogF0rsk avtalet mellannär och SkogF0rsk upphörstaten att
gälla.

Verksamheten bör i övrigt finansieras med projektmedel som
SkogF0rsk får från SJFR, andra forskningsråd, Stiftelsen för
strategisk forskning, MISTRA, KK-stiftelsen och forsk-EU:s
ningsprogram enligt ramavtal med SJFR visssamt om program-
verksamhet.

De medel redovisas för SkogF0rsk under anslaget XJo H 4som
bör föras till SJFR underöver anslaget XJo H

Skälen vårtför förslag: SkogF0rsk branschenär organiserat ochett av
för branschen forskningsorgan. Det effektivtgemensamt forsknings-är ett

täcker brett fält inom den skogligaett forskningenorgan, ochsom som
inom vissa områden bedriver forskning vid internationell jäm-en som en
förelse mycket högär kvalitet. SkogF0rsk för snabbt resultatenav ut av
forskningen till Resultaten kommeravnämarna. till användning bl.a. i
skogsvårdsstyrelsemas rådgivningsverksamhet.

W har bl.a. i avsnitt 3.1.2 pekat på effekter motivatt externa förutgör
offentliga åtaganden. De miljömål ställs i den skogsvårds-som upp nya
lagen motiverar stöd till forskning bl.a.att staten inom området förger
miljövänlig skogsteknik.

Forskning förädling och förökning för få fram bättre material förattom
skogsodling förutsätter långsiktighet. Lång tidshorisont enligt väl-utgör
färdsteorin också motiv för offentliga åtaganden.
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Sk0gF0rsk bedriver hänföraHuvuddelen den verksamhet är attsomav
förmågabedömning har branschenforskning. Enligt vårtill tillämpad att

kollektiv formoch ibehovet FoU-insatserlångsiktigt på attavse
huvudansvaretbranschen börfinansiera Videssa insatser. övertaattanser
och Sk0gF0rskavtalet mellanför finansieringen Sk0gF0rsk när statenav

redovisas under anslagetde medelupphör gälla. Vi förordar attatt som
disponeras ochXJo SJFRXJo förs till anslaget HH 4 över avsom

möjlighet sökaforskningsorgan harfrån vilket Sk0gF0rsk och andra att
bidrag.

viktigastetillsammans deskogsindustrinskogsbruket och utgör en av
betydelseskogsområdetFoU-insatser inomnäringarna i Sverige. är storav

förproduktionsmålet denpå lång sikt integreraför möjligheterna att
gäller. V1 utgår frånmiljömålskogspolitiken med detsvenska attsom

skogsforskningen for skapaforerforderliga attavsätterstaten resurser
vissträffa till femåriga ramavtalmöjlighet för SJFR att tre- om program-

stabilitet itillförsäkra Sk0gF0rskSk0gF0rsk. börverksamhet med Detta
till ansökningar forsk-ställningverksamheten. Genom SJFR taratt om

bedömningen blir kompetent delsningsbidrag säkerställs dels attatt
till stånd. Vårt förslag kan tör-forskning kommersamordning med annan

såvälvad gäller grund-tillförs ytterligare kompetensSJFRutsätta att
Vår bedömning Sk0gF0rskforskning tillämpad forskning. är attsom

forskningsrådfå medel från andra SJFR,vidare har möjlighet än t.ex.att
från Arbetsmiljöfonden.

erforderliga basresurser för sinforskare ochSk0gF0rsk har kompetenta
underhålla och utveckla forsk-nödvändigt ständigtverksamhet. Det är att

utveckling kompetensenningskompetensen. för underhåll ochAnsvaret av
söka bidragbör ligga på Sk0gF0rsk, dvs. branschen. Sk0gF0rsk bör kunna

kompetensutveckling.från KK-stiftelsen det gäller vissnär
inom ñera områden samarbete med univer-Sk0gF0rsk har i dag näraett

angeläget med satsningsitet och högskolor. Enligt vår mening detär en
universitets-temaforskning Sk0gF0rsk bör i samverkan meds.k. och

från Stiftelsen foroch högskoleinstitutioner kunna erhålla medel bl.a.
strategisk forskning och MISTRA.

ordbrukstekniska institutet3.3 J

Beskrivning3.3.1

Bakgrund

för oU-verksamhet inom jordbruks-För tillskapa Fatt en gemensam resurs
området bildade tillsammans med näringen Jordbrukstekniska in-staten
stitutet år dag och näringenJTI 1945. SJFRI representeras staten av av
Stiftelsen Miljöteknisk Forskning tidigare StiftelsenJordbruks- och
ordbruksteknisk Forskning.J
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Stiftelsen Jordbruks- och Miljöteknisk Forskning består drygt 60av
företag och organisationer med anknytning till bl.a. jordbruk, miljö,
energi och avfall. Stiftelsen har ändamål liknande se nedanJTI ochett

enligt sina stadgar ursprungligen fastställdaäger 1964-02-05 rätt att
sluta avtal med angående driften vid Ultuna.JTI Stiftelsensstaten av
angelägenheter handhas styrelse består sju ledamöter. Dessaav en som av

på ordinarie skall hållas gång årligen med deltagan-utses stämma som en
de de företag och organisationer lämnar bidrag till stiftelsen. Vidav som
omröstning har bidragsgivare för varje jämntstämman röstenvar en
l 000-tal kronor lämnats i bidrag för det innevarande räkenskapsåret.som

Stadgar och avtal

Gällande stadgar för fastställdaJTI regeringen den juniär 21 1990.av
Enligt dessa har institutet till ändamål i samarbete med Sverigesnäraatt
lantbruksuniversitet och Statens maskinprovningar i samverkan medsamt
andra institutioner bedriva teknisk-vetenskaplig forskning, utveckla
maskiner och metoder och följa utvecklingen beträffande främst jord-
brukets maskiner och andra mekaniska och elektriska hjälpmedel, även-

bedriva undervisnings- och upplysningsverksamhet angåendeatt desom
tekniska hjälpmedlens rationella användning i jordbruket.

angelägenheterJTl:s handhas styrelse, består ordförandeav en som av
och tolv ledamöter. Regeringen ordföranden och ledamöterna.utser sex av
Resterande ledamöter Stiftelsen Jordbruks- och Miljötekniskutsessex av
forskning. De ledamöterna skall allsidigt verksamhets-representerasenare
områdets olika branscher. Styrelsen för JTI har bl.a. till uppgift att:

grundval fastställa programbudget för varjeramprogrammet- av en
budgetår,
fastställa allmänna riktlinjer for uppdragsforskning vid institutet,-
efter samråd med Lantbruksuniversitetet chef för institutet,utse-
inför tecknande avtal mellan och Stiftelsen Jordbruks- ochnytt staten- av
Miljöteknisk forskning angående finansieringen verksamhetenav -
efter hemställan stiftelsen inge förslag tillav ramprogram,-

under juni månad för påföljande budgetår fastställasenast för- stat
institutets verksamhet bringa den till regeringens, Lantbruksuniver-samt
sitetets och stiftelsens kännedom,
årligen före utgången oktober månad till regeringen, Lantbruksuni-- av
versitetet och stiftelsen redogörelse för institutets verksamhetavge
under sistförñutna budgetår, innefattande ekonomisk redogörelse.även

Institutets räkenskaper och förvaltningen dess angelägenheter skallav
granskas två revisorer, vilka den förordnas regeringen ochav av ene av
den andre, skall auktoriserad revisor, stiftelsen. Revi-utsessom vara av
sionsberättelsen skall före november månads utgång inges till SJFR och
till stiftelsen.



SOU 1995:93 123

skall tillgångarna, i den mån de enligtOm verksamheten vid JTI upphör
donationsforeskrifter bilda fondinte skall disponeras sätt,annat en vars

forskning det jordbruksteknis-avkastning skall nyttjas för främjande av
ka området utbildning tekniker och forskareförävensom agronomer,av

Lantbruksuniversitetet ellerdetta område. Fonden skall förvaltas av
styrelsen bestäms regeringen.institution, efter forslag frånannan som av

Ändring beslutas styrelsen efter hörandestadgarna för JTI av avav
stiftelsen regeringen.och fastställes av

Enligt avtal mellan SJ och Stiftelsen Jord-1992-12-24 FRstaten genom
bruksteknisk forskning åtar sig och stiftelsen under tiden denattstaten

finansiera viss det jord-juli juni FoUl 1993-den 30 1996 gemensamt
stiftelsen skall enligt avtalet tillförabrukstekniska området. Staten och
faller mkr år Stift-verksamheten minst mkr. 3,722,2 Härav staten.per

elsen minst mkr år ochskall bidra med kontant belopp 2,5ett perom
skall upplåta maskiner och lägga uppdrag hosdärutöver JTI.

bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med denVerksamheten skall
inriktning bilaga fogati till avtalet FoU-program.ettanges somsom

bedrivs åvilarAnsvaret för den avtalade verksamheten JTI.att
Enligt skall stiftelsen rimligt bidrag och inom det i avtaletavtalet mot

angivna verksamhetsområdet för alla företag eller organisa-öppenvara
tioner, önskar stödja stiftelsens verksamhet.som

Finansiering

mkr,Verksamhetsåret 199394 hade intäkter totalt 24,5JTI varav
mkr från mkr inkl. för3,7 utgjordes bidraget och 4,7 kostnaderstatenav

upplåtelse forsöksmaskiner och beställda uppdrag bidrag från stift-av var
elsen. Särskilda uppdrag inbringade mkr och intäkterna från försålda16,8

Åretspublikationer uppgick överskott blevtill 0,4 mkr. 3,4 mkr.m.m
hade juni kapital mkr, mkrJTI den 30 1994 14,4 3,6ett eget varavom

utgjorde utrustningsfond avsåg fondering föroch mkr lokaler.3en en nya
balansräkningenEnligt uppgick värdet beviljade inte för-ännumen

brukade tillanslag 22,8 mkr.
Innevarande budgetår uppgår anslag till till mkrJTI 3,7statens

XJo 4.H

Resultatredovisning

har i sin årsberättelse JTI meddelande 447 beskrivit underJTI 1993-94
året genomförda projekt. Någon analys effekterna forskningen redo-av av
visas dock inte.

År utvärdering vid1986 genomfördes verksamheten påJTIen av upp-
drag Stiftelsen Jordbruksteknisk forskning.SJFR ochav
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Utvärderingen visade bl.a. att:

JTI flera områden varit med påverkatoch den tekniska utvecklingen-
inom jordbruket vilket varit till för institutets kunder ochgagn
intressenter,
den vetenskapliga standarden mycket hög inom olikaJTI:s verksam-är-
hetsområden,
den omfattande publiceringsverksamheten vid har hög blandJTI status-
institutets kunder och intressenter,
JTI har bra och omfattande samarbete biologiskamed institutioner både-

lantbruksuniversitet,inom och Statensutom
till kompetensutveckling och svårfinansierade angelägnaresurser- men

projekt måste skapas kollektiv finansiering och här böratt statengenom
del finansieringenstörreta samt atten av

andelen kollektiv finansiering och därmed andel linan-JTI:sstatens- av
siering inte får fortsätta minska i stället bör öka i takt med deatt utan
högre kraven i framtiden.

överväganden3.3.2 och förslag

Vårt förslag: Branschen bör huvudansvaret för finansieringenta
verksamheten vid JTI avtalet mellan och Stiftelsennär statenav

Jordbruks- och Miljöteknisk forskning upphör gälla.att
Verksamheten ibör övrigt finansieras med projektmedel JTIsom

får från andra forskningsråd,SJFR, KK-stiftelsen och forsk-EU:s
ningsprogram enligt ramavtal med SJFR visssamt om program-
verksamhet.

De medel redovisas för under anslagetJTI XJo H 4 börsom
till SJFR under anslaget XJoöver H

Skälen vårttill förslag: Den FoU-verksamhet JTI arbetar medsom av-
bl.a. kostnadseffektiv produktionsteknik, styrning livsmedelskvalitetser av

teknik för områden inom jordbruket och miljöteknik. Forsk-samt nya
ningsresultaten har betydelse både för produktiviteten inom näringenstor
och för skyddet miljön. forskningsprogramJTI:s väl in i deav passar
forskningsområden prioriterar.EUsom

likhet med vadl anfört beträffande SkogForsk bör verksamhetJTI:s
till följd förekomsten effekter statligtexterna ettav av m.m anses vara
åtagande.

Huvuddelen den verksamhet bedriverJTI hänföra till till-är attav som
lämpad forskning. Enligt vår bedömning har branschen förmåga att se
långsiktigt behovet FoU-insatser och i kollektiv form finansieraattav
dessa. Vi branschen bör huvudansvaret för finansieringenatt övertaanser
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JTI avtalet mellan och upphör gälla. Vi förordarJTInär staten att attav
de medel redovisas under anslaget försXJo 4 till anslagetH översom
XJo disponeras från vilketH och och andra forsk-SJFR JTIsom av
ningsorgan har möjlighet bidrag.sökaatt

FoU-insatser inom jordbrukstekniska forskningenden be-är storav
tydelse for lång siktpå uppnå rationell och miljöanpassad livs-att en
medelsproduktion. Vi förutsätter statsmakterna erforderligaavsätteratt

inom forskningsområdedetta för skapa möjligheter för SJFRattresurser
träffa till femåriga ramavtal viss programverksamhet med JTI.att tre- om

tillförsäkraDetta bör stabilitet i verksamheten.JTI Genom SJFRatt tar
ställning till forskningsbidragansökningar säkerställs dels bedöm-attom
ningen blir kompetent samordningdels med forskning kommeratt annan
till stånd. Vårt förslag kan förutsätta tillförs ytterligareSJFR kompe-att

särskilt vad gäller tillämpad forskning. Vi bedömer har möj-JTItens, att
lighet få medel från andra forskningsråd SJFR KK-stiftelsenänatt samt
och forskningsprogram.EU:s

Den rättsliga på oklar. InstitutetJTI torde enkeltärstatusen ettvara
bolag med och Stiftelsen Jordbruks- och Miljöteknisk Forskningstaten

bolagsmän. Vi föreslår överläggningar medatt staten tarsom upp
stiftelsen branschen i likhet med vad skett beträffandeattom som-
SkogForsk huvudmannaskapet för JTI:s verksamhet.övertar-

3.4 Skogs- och lantbruksakademien

3.4.1 Beskrivning

Bakgrund

Kungliga Lantbruksakademien grundades år 1811 Carl XIV Johan.av
Redan enligt de ursprungliga stadgarna för akademien ingick i uppdraget

hålla och bilda hushållningssällskap i samtliga län. Mångaatt samman av
de uppgifter akademien ursprungligen arbetade med har övertagitssom av

Årmyndigheter. bildades således1890 Lantbruksstyrelsen nuvarande
Statens jordbruksverk. Akademiens arbete med försöksverksamhet och

Årexperimentfalt kom Lantbruksuniversitetet. 1956överatt tas av orga-
niserades akademien och fick avdelningar, for skogen.treom varav en
Namnet ändrades samtidigt till Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
KSLA.

Stadgar

Enligt stadgarna för ändradeKSLA, 1995-01-01, akademiensärsenast
uppgift stödmed vetenskap och praktisk erfarenhet till samhälletsatt av

främja jordbruk och skogsbruk därtill knuten verksamhet.samtgagn
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Akademien består hedersledamöter, till antal högst 15,ettav av ar-
betande ledamöter vilka antalet under år skall högst65 180 samtav vara
utländska ledamöter vilka antalet under år skall högst70 75.av vara
Ledamöterna akademien.val inom Akademien ledsutses genom av en

och vice ställföreträdare. och vicePresespreses presesen som preses
Valet skall gillas och stadfastasval. H.M.utses genom presesav av

Konungen.
Inom akademien finns jordbruksavdelning, skogsbruksavdelningen en

och allmän avdelning. Akademien akademikollegiumstyrs etten av som
består vice avdelningsordförandena och akademiensav preses, preses,
sekreterare VD ytterligare nio ledamöter. Akademiens VDsamt utses av
akademikollegiet efter akademiens hörande.

Akademiens räkenskapsår kalenderår. åligger akademikollegietDetär
varje år intäkts- och kostnadsbudget för följande verksam-att upprätta en

hetsår. ekonomiska redovisningen skall underställas akademikollegietDen
aprilunder månad. Akademiens förvaltning och räkenskaper skall grans-

kas två revisorer akademien vid ordinarie sammankomst.utsesav som av
revisorn auktoriserad.Den skallene vara

Akademien beslutar angående ansvarsfrihet. Om sådan inte beviljas,
rättslig talan inte väcks inom ansvarsfrihet ändockettmen anses

beviljad.
Stadgeändring sker vid ordinarie sammankomst och kräver beslut av

minst 23 de avgivna rösterna.av

Finansiering

Akademiens totala intäkter verksamhetsåret 199495 uppgick till
12,8 mkr, mkr statsbidrag,0,8 8,8 mkr avkastning påvarav var var egna
fonder, 1,2 mkr förvaltningsbidrag verksamhetsbidrag frånvar resp. av
akademien förvaltade fonder mkr intäkter från0,7 försäljningsamt var av

Åretspublikationer. överskott blev mkr.2,3
Akademiens kapital uppgick den 30 juni till1995 mkr. Aka-50eget ca

demien förvaltar fonder34 har värdesammanlagt på överettsom
100 mkr. Avkastningen dessa fonder uppgick år 199495 till mkr,14,8

mkr3,2 fondkapital, tillfördes3,3 mkr akademiensavsattesvarav som
verksamhet mkr för4,4 användes forskningsanslag, belöningar,samt
stipendier och reseanslag.

Under innevarande budgetår 199596 uppgår anslag till aka-statens
demien till 1,3 mkr XJo Enligt redovisning iH 5. årets budgetpro-en
position prop. 199495:10O bil. 10 använde akademien anslaget under

tidigare budgetår till betalning bl.a. akademiens ordinarie tjänste-ett av
till bidrag till bibliotek till utländskt forskarutbyte ochmän, samtm.m.

utländska forskarkontakter. framhölls i propositionenDet akademienatt
under detta år belyst aktuella skogs- och jordbruksfrågor vid ordinarie
månadssammankomster, vid seminarier inomarbetesamt samtgenom

från utskott, kommittéer och arbetsgrupper. Enligt propositionenrapporter
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hade akademien väsentliga personella på kunskapsöver-satsat resurser
föring till de baltiska staterna.

överväganden3.4.2 och förslag

Vårt förslag: särskilda organisationsstödet till Skogs-Det och lant-
buksakademien avvecklas.

Skälen vårt har spelat och spelar alltjämttill förslag: KSLA viktigen
roll för utvecklingen jord- och skogsbruk med därtill knutna verksam-av
heter inkl. ñske, vattenbruk och övrigt naturbruk. Akademiens ledamöter
har hög kompetens och den arbetar med helhetssyn där hushållningen
med ledstj innebär beaktande biologiska,Dettanaturresurser är äma.en av
tekniska, ekonomiska, administrativa och kulturella aspekter på de areala
näringama, inkl. marknadsfrågor såsom förädling, distribution,transport,
efterfrågan utnyttjandeoch produkter. Med sin oberoende ställning, friav
från politisk och facklig styrning, har akademien unika möjligheter att
anordna diskussioner och överläggningar i kommittéer, samarbetsgrupper,
konferenser seminarier,och där utanför ledamotskårenäven personer
engageras.

Det värdefullt initierarakademien och stödjer framtagningär att av ny
kunskap. Akademiens verksamhet kompletterar de statliga myndigheternas
verksamhet inom skogs- och jordbruksområdet Skogsstyrelsen, Statens
jordbruksverk, Lantbruksuniversitetet m.ñ.. KSLA emellertidär att
betrakta sluten ideell förening och enligt vår mening talar prin-som en
cipiella skäl särskilda organisationsanslag till organisa-att statenmot ger
tioner i grunden slutna föreningar.ärsom

Statsanslaget akademiens10 % totala intäkter och torde hautgör ca av
endast marginell betydelse for verksamheten. Anslaget kan närmast upp-
fattas erkänsla for akademiens i aktuella skogs- ochsom en engagemang
jordbruksfrågor ersättning för biblioteksservice, deltagande isamt som
departementens överläggningar och information, anordnande studiebe-av
sök för utländska beskickningar m.m.

Akademien har betydande tillgångar har möjlighet forsamt attegna
vissa stipulerade ändamål få verksamhetsbidrag från de fonder som man
förvaltar. harKSLA centralt belägen och ändamålsenlig fastigheten egen,
i centrala Stockholm och har härigenom relativt låga lokalkostnader
KSLA har god ekonomi och har hittills förvaltat sina medel effektivt.en
Det avgörande betydelse för akademiens framtidaär verksamhetsom av

således inte statsanslaget det ideellaär arbete ledamöterna läggerutan som
ned i olika projekt, seminarier och de fonder akademien harattm.m. som

under kommande år hög avkastning.även ger en
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W bedömer har tillräckligt medKSLA för bedrivaatt attegna resurser
verksamheten på kvalitativt hög nivå statligt stöd. Om Lant-utanen
bruksuniversitetet eller andra statliga myndigheter har särskilt intresseett

viss verksamhet bör detta kunna tillgodoses myndighetenattav genom
tecknar avtal med kan gälla biblioteksservice.KSLA. Detett t.ex.

3.5 Handikappinstitutet

3.5.1 Beskrivning
l

Bakgrund

Handikappinstitutet bildades år 1968 avknoppning från dengenom en
ideella föreningen Svenska Kommittén för Rehabilitering SVCR; tidigare
kallad Svenska Vanföreanstaltemas Centralkommitté. SVCR började sin
verksamhet i början 1900-talet och arbetade inledningsvis med attav
förbättra stödbandage och början1 1940-talet breddadesproteser. av
verksamheten till andra hjälpmedel.

lbetänkandeI avgivet år Bättre hjälpmedel för1967 handikappade,ett
SOU 1967:60 föreslogs och landstingen skulle inrätta handi-att staten ett
kappinstitut skulle SVCR:s tekniska verksamhet. Enligt be-övertasom
tänkandet utgjorde SPRI lämplig förebild för det föreslagna instituteten
i organisatoriskt avseende. Remissinstansema i enigastort settvar om
behovet centralt, självständigt på detta område. Landstings-ettav organ
förbundet avböjde emellertid ekonomisk medverkan i det föreslagna insti-

verksamhet. överenskommelse träffadesEn då i stället mellantutets
SVCR och driva institutet. Sedan riksdagen godkäntstaten att över-om
enskommelsen och anslagit medel till Handikappinstitutet kom verksam-
heten i gång juliden 1968 prop.l 1968:41.

År 1978 enades Landstingsförbundet och SVCR förbundet skulleattom
SVCR:s i Handikappinstitutet.överta Bakom överenskom-engagemang

melsen låg Landstingsförbundet år 1976 hade övertagit Socialstyrelsensatt
uppgift förteckning statsbidragsberättigade hjälpmedel.överatt utge en
Härtill kom uppgiften för dåvarande Utrustningsnämnden för Univer-att
sitet och Högskolor träffa centrala avropsavtal för inköp hjälpmedel latt av
år hade förts1977 till det Landstingsförbundet ägda bolaget Sjuk-över av l
vårdshuvudmännens Upphandlingsbolag SUB. arbetet medI fram latt ta l
underlag för 4hjälpmedelsforteckningen hjälpmedel ochsamt att taprova lfram kravspecifikationer för anbudsunderlagSUB:s hade Handikappinsti-

central roll.tutet en
Samtidigt med omorganisationen ändrades den statliga finans-även

lieringen Handikappinstitutet och SUB. Systemet med anslag överettav
statsbudgeten upphörde och med landstingen lfickersattes att l
hjälpmedelsanslag från allmänna försäkringen. innebarDetta bl.a. att
bidragen till landstingen inte längre baserades på faktiska kostnader och
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det blev därmed intresse för landstingen försökaett även att pressa
kostnaderna för hjälpmedel.

l samband med revision Handikappinstitutet år framhöll1993 in-en av
stitutets revisorer det enligt deras mening råder osäkerhet vilkenatt om
rättslig institutet har och detta bl.a. skapar oklarhetstatus att om an-
svarsförhållandena i samband med slutande avtal. framhöllDe bl.a. attav
den rättsliga borde fastställas. l anledning revisorernasstatusen av syn-
punkter institutet kontakt med Socialdepartementetstog rättssekretariat,

för sin del hävdade Handikappinstitutet skulle betraktasattsom ettsom
fristående, privaträttsligt institut eller offentlig stiñelse.som en

Stadgar

Enligt stadgarna för Handikappinstitutet fastställda regeringen 1968-av
05-17; ändrade 1990-12-20 har institutet till ändamålsenast främja,att
samordna och medverka i utvecklings- och forskningsarbete avseende
hjälpmedel för handikappade och övriga delar den samlade hjälp-av
medelsprocessen. Det åligger institutet att:

Följa utvecklingen på hjälpmedelsområdet liksom forsknings- och- ut-
vecklingsarbete och informera härom.
Prova och egenskapsdeklarera hjälpmedel.-

initiativTa till och medverka i nationellt och internationellt standar-°
diseringsarbete inom hjälpmedelsområdet.
Nära samarbeta med SUB och andra centrala inom området.- organ
Svara för kontinuerlig utgivning förteckningar bra produkteröver- av
med viktiga funktionskompenserande egenskaper samordnad med infor-
mation aktuella priser enligt SUB:s upphandlingsavtal.om

samrådl med berörda informera centrala mål ochparter- överens-om
kommelser inom hjälpmedelsområdet.
initiera och stimulera utnyttjandet teknik i hjälpmedelssam-- av ny
manhang.
Inom för befintliga medel på uppdrag regeringen respektive- ramen av
sjukvårdshuvudmännen via Landstingsförbundet genomföra utrednings-
arbete inom hjälpmedelsområdet.m.m.
Bevaka behovet och medverka i utbildning personal och brukare- av av
inom institutets verksamhetsområde.
Bevaka frågor och inre miljöer, planfrågor i förhållandeyttreom m.m.
till hjälpmedelsfrågoma.
Samverka med sjukvårdshuvudmännen och statliga centrala med- organ
uppgifter inom hjälpmedelsområdet med handikapporganisatio-samt

övriga organisationer företagoch inom hjälpmedelsområdet.nema,
Följa den internationella utvecklingen och samarbeta med i- organ
utlandet bedriver verksamhet inom hjälpmedelsområdet.som

Institutets angelägenheter handhas styrelse består nioav en som av
ledamöter, fyra regeringen och femutses Landstingsför-varav av av

5 15-1047
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bör ingå företrädarebundet. Bland de regeringen utsedda ledamöternaav
enligt praxis två ledamöter. Regeringenför handikapporganisationema

ordförande.styrelsensutser
tillse verksamheten enligtPå styrelsen ankommer det bl.a. utövasatt att

stadgar fastställa arbetspro-de riktlinjer i avtal och attsamtsom anges
verksamhet. Vidare skall styrelsenoch budget for institutets utsegram

vid institutet bestämma i vilkenchef och övrig ledande personal samt om-
sig särskilda uppdrag fråninstitutet skall åtafattning och på vilka villkor

andra sina huvudmän.än
särskilt beslut får överlämnas institu-arbetsordningen ellerI genom

sådan be-tjänsteman ärendenchef eller avgöra ärtets att som avannan
styrelsensankomma styrelsen ellerskaffenhet prövningen böratt

arbetsutskott.
kalenderår. Revisionen institutetsInstitutets verksamhetsår omfattar av

år, vilka dentvå revisorer utsedda förräkenskaper utövas tre eneavav
Landstingsförbundet. reviso-regeringen och den andre Enutses avav av

Årsberättelse och revisionsberättelse skallskall auktoriserad.rema vara
Landstingsförbundet fore utgången majinges till regeringen och av

månad.
fördelasverksamhet skall dess tillgångarUpphör institutet med sin

och Landstingsförbundet.enligt överenskommelse mellan staten

Finansiering och avtal

År totala intäkter mkr,Handikappinstitutets 113,21994 varavvar
från institutets fond och mkr utgjordesmkr 60,240,1 externauttag avvar

projekt. totala kostnaderna lika in-bidrag till vissa De storavar som
Personalkostnaderna uppgick tilltäkterna dvs. årets resultat noll kr.var

tjänster till mkr. Institutet beviljademkr for materiel och 26,529,1 samt
projektbidrag med mkr.35,7

Landstingsförbundet okto-enlighet mellan och den 27medI statenen
anslutning till i årsträffad överenskommelse i 2 § 1977ber 1993 Dag-

år uppgickfinansieringen Handikappinstitutet för 1994maravtal avom
till institutets fond nämnda år tillfrån allmänna sjukförsäkringenanslaget

tillgodoräknades institutet, mkr utbetalades tillmkr, mkr 5,551 40varav
särskilt produktionsstöd enligtoch mkr utgjordeSUB 4,0 överens-ett som

institutets styrelse för initiera ochkommelsen skulle få disponeras attav
för vilka det före-stimulera tillverkningen sådana handikapphj älpmedel,av

produktion på villkor. övrigt skulleligger svårigheter etablera lgängseatt
ingående medel i enlighetinstitutets styrelse fritt få disponera i fonden

skulle dock i sammanhanget särskiltmed institutets stadgar. Styrelsen
utredningsarbete på regeringens respektivebeakta vad stadgassom om

sjukvårdshuvudmännens uppdrag.
lnberäknat ränteintäkter ökade fondreserven under 1994 med

produktionsstödkapital, exkl. reserverade medel förmkr. Fondens2,1
januariavsättningsstöd 2,5 mkr, uppgick den 1994 till8,9 mkr och 31

mkr.11,9
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Ett och tidsbegränsat statsbidrag för stimulera kompetens-nytt att
utveckling infördes âr 199293:159.1994 prop. Under fyra år räknat
från den januaril 1994 kommer 100 mkr utbetalas med 25 mkratt per
år, i syfte påskynda utvecklingen olika insatser inriktningmedatt av

med avancerade hjälpmedelsbehov och små handikappgruppergrupper
med specifika hjälpmedelsbehov. Syftet med bidraget utvecklaär även att

samverkansformer mellan ansvariga huvudmän. Handikapp-Det ärnya
institutet administrerar och fördelar medlen efter ansökan.som

överväganden3.5.2 och förslag

Vårt Handikappinstitutetförslag: bör omvandlas till aktiebolagett
eller ideell förening med Landstingsförbundet huvud-en som
ägaremedlem.

Verksamheten bör finansieras dels avgifter för provninggenom
hjälpmedelsutrustning och andra uppdragsintäkter, dels bidragav

från i första hand Landstingsförbundet.
Regeringen bör överläggningar med Landstingsförbundetta upp

roll den framtida verksamhetsformen ochstatens samtom om
finansieringen.

Skälen för vårt förslag: Sverige ligger långt framme då det gäller
utveckling och användning hjälpmedel för handikappade. Handikapp-av
institutets provnings- och FoU-verksamhet internationellt högär sett av
kvalitet. harEU lagt uppdrag på institutet. Handikappinstitu-t.ex. ut stora

verksamhet kopplad till den centrala upphandlingtets hjälpmedelav som
sjukvårdshuvudmännen byggt frivilligt samarbete har medförtupp genom

vi jämfört med andra länder i harVästeuropa mycket prisvärdaatt hjälp-
medel hög kvalitet.av

FoU-verksamhet inom hjälpmedelsområdet skäl vi redovisatär av som
Äveni avsnitt offentligt3.1.2 åtagande. uppgiften förseett att personer

har funktionshinder med hjälpmedel bör bl.a. fördelningspolitiskasom av
skäl offentligt åtagande. kanDäremot provnings-ett ochanses vara upp-
dragsverksamhet inom hjälpmedelsområdet inte generellt betraktassett

sådant åtagande.ettsom
Statens inom hjälpmedelsområdet bör enligt vår mening i förstaansvar

hand norrngivnings- och tillsynsfunktionen och för dessaavse ansvaret
uppgifter bör ankomma på Socialstyrelsen och Handikappombudsmannen.
Staten bör initiera och finansiera grundläggandeäven forskning inom
området. Sådan forskning bör kunna långsiktigaäven FoU-program.avse

Landstingen skall enligt hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 erbjuda
hjälpmedel funktionshindrade Landstingen bör enligt vårpersoner.
mening därutöver ha för hjälpmedel, följa FoU-ansvaret att attprova
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arbetet och stimulera utnyttjandet teknik inom hjälpmedels-att av ny
ÄDEL-reformenområdet. Med hänsyn till har kommunerna visstäven ett

för utvecklingen inom hjälpmedelsområdet.ansvar
finansiellaDet för hjälpmedelsverksamheten förändrats.haransvaret

Ursprungligen fick landstingen statsbidrag för sina kostnader för hjälp-
medel till handikappade. det landstingenNumera helt bär kostna-är som
derna för hjälpmedelsverksamheten. Staten landstingen vissa bidrag.ger

statliga bidragsgivningenDen sker i generella former och koppladinteär
till de enskilda landstingens kostnader för hjälpmedelsverksamheten. Det
sagda leder enligt vår mening till slutsatsen landstingen bör haatt
huvudansvaret Handikappinstitutetsför verksamhet.

olikal sammanhang har framförts uppfattningen Handikappinstitutetatt
borde bedrivas i myndighetsfonn. myndighetsformen talar bl.a.För att
institutet har i uppgift besluta Stimulansbidrag till landstingen,att om en
uppgift torde betrakta myndighetsutövning. lattsom vara som samman-
hanget bör dock denna uppgift, tillkommit stödnoteras att utansom av
lag, tidsbegränsad och upphör den december31 1997.är

myndighetsformenMot talar dels landstingen, föreslagitatt som
bör ha huvudansvaret för Handikappinstitutets verksamhet dels attovan,

verksamheten innefattar offentlig provning. Sådan provning bedrivs inom
andra områden inte inte i myndighetsform. inrättaAttnumera en
myndighet för provning handikapphjälpmedel skulle därför strida motav
generella principer för i vilken form offentlig provning bedrivs. Härtill
kommer Handikappinstitutet, hittills har haft monopol allatt som
provning handikapphjälpmedel, i fortsättningen kommer få vissattav
konkurrens. Detta sammanhänger med Europastandarder för handi-att
kapphjälpmedel fram och vissa provningar därför kommertas att attnu
kunna inom andra EU-länder.göras även

Vår bedömning Handikappinstitutet, idag betraktaär att är attsom som
enkelt bolag, inte bör bli myndighet. vi såledesOm utesluterett en

myndighetsformen återstår aktiebolag och ideell förening. aktie-För
bolagsformen talar verksamheten vi delvis kommeratt nämntsom nyss

bli konkurrensutsatt. föreningsformen denFör form i vilken verk-att -
samheten ursprungligen bedrevs talar med den formen tordeatt man-

skapakunna brett för institutet och dess verksamhet. Viett engagemang
för del inte ställning till formen aktiebolag eller ideelltar egen om

förening bör väljas.
Enligt vår mening bör överläggningar med Landstingsför-staten ta upp

bundet ombilda institutet till aktiebolag eller ideell föreningatt ettom en
förbundetmed huvudägaremedlem. åstadkommaFör bättreattsom en

samordning FoU-verksamheten inom hjälpmedelsområdet, speciellt närav
det gäller teknik, och för bättre förankra verksamheten blandattny
handikapporganisationema talar starka skäl för ingåbörävenatt staten

ägaremedlem i bolaget eller föreningen. Vidare bör Svenska Kom-som
munförbundet, SlS-Standardiseringskommissionen i Sverige, branschorgan

företagför tillverkar eller importerar handikapphjälpmedel och andrasom
verksamheten intresserade organisationer ingå ägaremedlemmarav som

bidra tilloch finansiering verksamheten.en gemensam av
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Handikappinstitutets finansiering baseras på avtal mellan ochstatennu
Landstingsförbundet. fortsättningenl bör institutet enligt vår mening
finansieras uppdragsintäkter, provningsavgiñer och bidrag frångenom
Landstingsförbundet. Vid de förutsatta överläggningarna bör frågannyss

eventuell kompensation för landstingenom tasen upp.
det falll Handikappinstitutet ombildas till aktiebolag eller ideellett en

förening med Landstingsförbundet huvudägaremedlem bör statensom
Socialdepartementet och Socialstyrelsen, liksom i dag fallet,genom är

kunna lägga uppdrag på Handikappinstitutet. dessaFör uppdrag,ut som
kan långsiktigäven FoU-program, bör full kostnadstäckningettavse ges.

Genom sådan finansiering och ägarmedlemskap i bolaget ellergenom
föreningen kan fullgöra sin del det offentligastaten åtagandet förav
Handikappinstitutets verksamhet.

Det ligger i landstingens intresse ha väl fungerande hjälpmedels-att en
verksamhet för därigenom kunna erbjuda de handikappadeatt bättreen

och samtidigt kunna kostnaderna för verksamheten. Om detomsorg pressa
bedöms nödvändigt vid sidan Landstingsförbundetatt istaten ävenav
framtiden bör huvudman for det bolaget eller föreningen,vara nya anser
vi den statliga finansieringen Handikappinstitutetsatt verksamhet börav
ändras så medel till institutet anvisas statsbudgetenatt i likhetöver med
vad fallet med Sjukvårdensär planerings- och rationaliseringsinstitutsom
Spri.

3.6 Internationella Meteorologiska Institutet
i Stockholm

3.6.1 Beskrivning

Bakgrund

Meteorologin vetenskapen i jämförelse medär andra vetenskaps-som
i särskilt hög grad internationell till sin karaktär, främstgrenar attgenom

den beroende utbyteär observationer och data frånett antalav ett stortav
länder. Till detta medverkar knappast något enskiltäven land haratt till-
räckliga ekonomiska och personella för genomföra erforder-attresurser
liga meteorologiska forskningsuppgifter.

Meteorologien betydelse för bl.a.är driften kommunikations-storav av
de areala näringar-na, elförsörjningsystemen, och försvaret.

År 1952 tillsattes inom dåvarande Ecklesiastikdepartementet utred-en
ning med uppgift lämna förslag upprättandeatt intematio-ett ettom av
nellt meteorologiskt forskningsinstitut under medverkan Unesco. Utred-av
ningen föreslog Stockholms Universitets f.d. Högskolasatt Meteorolo-
giska institut borde organiseras internationellt institut förett isom att
önskvärd omfattning kunna få internationellt stöd i ekonomiskt eller annat
avseende.
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konstateradebudgetproposition 195556:l00 bil. 10års prop.l 1955
forsk-orealiserbart koncentreraFöredraganden det bedömdes attatt som

institut. Från sida hade i ställetningen till internationellt Unesco:sett rent
fåexisterande institut i något landmöjligheten låta redanettantytts att en

få internationellt erkännan-sådan ställning organisation, det kundeoch att
Föredragan-internationellt stöd i sitt arbete.och därmed möjlighet tillde

Stockholms Uni-Meteorologiska Institutet vidden konstaterade vidare att
från såväl Internationellatilldelats bidragversitet MISU hösten 1954

internationella unionen för geodesi ochassociationen ochMeteorologiska
facto därmed torde haoch institutet degeofysik från Unesco attsom

internationellavunnit erkännande från dessa organ.
hade förordats i utred-i enlighet med vadpropositionen föreslogsl som

vid skulleverksamhet bedrevs MISUningen, dvs. denatt ges ensom
också funge-MISU skulleoch vidare organisatorisk attgenomannan ram

särskilda anslags-meteorologiskt institut medinternationelltettra som
institutet, hinder sinmedel. förutsattes i propositionenDet att utan av

universitetets kamerala organisation fördubbelroll, skulle kunna utnyttja
hela sin verksamhet.

förslag till stadgar för detpropositionen konstaterades utredningensI att
bestämmelser bl.a. föreståndare,internationella institutet innehöll om

kommitté. Föredraganden framhöllstyrelse och rådgivande internationell
fastställa stadgar för institutet,det lämpligt och erforderligt attatt menvar

och således inte behöva under-de borde kunna beslutas regeringenatt av
ställas riksdagens prövning.

verksamheten underpropositionen föreslogs den internationellal att
Meteorologiska Institutet IMI skulle tilldelasInternationella ettnamn av

Riksdagen godkände för-anslag på kr för budgetåret 195556.130 000
julislaget och började sin verksamhet den 1955.lMl l

Stadgar

Regeringen fastställde stadgar för den 28 december 1956. EnligtIMl
akademiska undervisningendessa stadgar tillika institut för denlMlär

forskningen universitet. Uppgiftenoch vid Stockholms för IMI är att
bedriva forskning i meteorologi och därmed sammanhängande ämnen

främja internationellt, vetenskapligt arbete på meteorologins område.samt
föreståndare, förordnasDet löpande arbetet vid institutet leds av en som

regeringen. självskrivenFöreståndaren ledamot styrelse,lMl:särav av
består sju ledamöter. styrelsens ledamöterminst fem och högst Avsom av

ordföranden ytterligare ledamot regeringen, ledamotochutses en av en
Stockholms universitet och ledamot Vetenskapsakademien efterav en av

förslag från Efter från regeringensdess vetenskapliga klass. medgivande
kan ytterligare eller två ledamöter.nämnda ledamöter utsenu en

åligger riktlinjer för verksamheten,Det styrelsen fastställa göraatt att
inkomst- och utgiñsstat årligen före utgångensamt att septem-upp en av

ber månad till regeringen verksamhetsberättelse.avge en
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Personal avlönas med särskilda medel till tillsättsIMI styrelsen.som av
Tillfällig personal får dock anställas föreståndaren.av

Föreståndaren har efter bemyndiganderätt att styrelsen och underav-
iakttagande reglerna i kungörelsen 1954:366 mottagande forav om
statsverkets räkning gåvo- och donationsmedel bidrag tillta emotav -
institutets verksamhet och sluta avtal angåendeäven den meteorologiska
forskningen finansieras med andra medel statsmedel.änsom

Ändring stadgarna beslutas regeringen förslag styrelsenav av av
eller efter dess hörande.

Finansiering

IMI avlämnade i augusti 1992 treårig anslagsframställning för periodenen
199394-199596 i vilken institutet begärde få 1,6 mkr for budgetåretatt
199394 och anslaget skulle räknas medatt % för5 budgetåretupp
199495 och 199596.även

Statens anslag till IMI uppgick till mkr1,5 budgetåret 199192. Några
andra intäkter hade inte IMI. Kostnaderna for verksamheten lika storavar

anslaget. dessaAv avsåg 0,5 mkr gästforskarverksamheten.som
lMl:s årsrapport annual report innehåller samlad redovisning foren

forskningsverksamheten och gäststipendieverksamheten vid IMI och
MlSU. Beträffande finansieringen i årsrapporten finansierasIMIattanges
direkt anslag från den svenska regeringenett och indirektgenom genom

MISU integreradatt är del IMI. Verksamhetsåret 199394 deen av var
totala intäkterna 21,2 mkr, mkr1,6 utgjorde statsbidrag till IMI,varav
9,5 mkr statsbidrag till MISU och mkr10,3 övrigt finansiellt stöd, främst
från Statens naturvårdsverk, Rymdstyrelsen, Naturvetenskapliga forsknings-
rådet och SIDA.

Under innevarande budgetår 199596 uppgår anslag till tillIMIstatens
2,4 mkr VIIIU C 8.

överväganden3.6.2 och förslag

Vårt förslag: IMI integreras fullt med MISU. Det särskildaut
anslaget till gästforskningsverksamheten avvecklas.m.m.

Skälen till vårt förslag: För harIMI regeringen fastställt särskilda
stadgar. Institutet får särskilt organisationsstödett statsbudgeten.över
Detta kan intryck IMI stiftelse.att är IMI hart.ex. emellertidge av en
ingen förmögenhet och institutet ingår del den juridiskaegen som en av

Den utrustningstaten. IMI använder ipersonen sin verksamhetm.m. som
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Stockholms universitettillhör Meteorologiska institutionen vid MISU.
varit någon juridiskalltså inte och har aldriglMl är person.

inrättades universitetens forsknings-mitten 1950-taletiNär lMl av var
internationellt inriktad i dag.generellt inte likaverksamhet sett som

uppdelad olika kostnadsslag, löner,Universitetens utgiftsstat var
motiverat särskiltmateriel På tiden kunde detden att ettgevaram.m.

institutet för internationell verksamhet.till meteorologiskaanslag det
ramanslag. meteorologiska insti-dag har emellertid universiteten Detl

särskildaslagit ihop universitetsanslaget med dethar i praktikentutet
samlade för den forskningoch använder deanslaget till IMI resurserna

Universitetsanslaget bekostar så-angelägen.mestsom anses varam.m.
meteorologisk forskning i betydandeledes redan internationell ut-nu

för och förUppdelningen två anslag, MISU,sträckning. IMIett ett
försvåras dennainnebär administrativt merarbete. Dessutomett genom

finansiell styrning uppföljningmöjligheten till effektiv ochuppdelning en
verksamheten.av

internationellhar hävdat dess forskningIMI änär natur-att annanmer
inte någonforskning. Enligt vår uppfattning detvetenskaplig är numera

forskningenavseende mellan forskning ochegentlig skillnad i detta lMI:s
internationellt.miljöområdet i hög grad arbetarinom därt.ex numeraman

i mitten 1950-talet hade institutet viss finan-inrättadesNär IMI av
siering från internationella dag den bedrivna verksam-l IMIärorgan. av

angeläget den verk-heten emellertid helt statligt finansierat. Det är att
finansiering isamhet bedriver får internationell utsträck-IMI störresom

mening möjligheterna få sådan finansie-ning i dag. Enligt vår börän att
ring goda.vara

anförda föreslår integreras fulltbakgrund det lMlMot att utav nu
Vi också det särskilda anslaget till avvecklas.med MISU. föreslår lMlatt

få internationell finansiering föreslår vi in-underlättaFör attatt att
Meteorologiska Institutet vid Stockholmsstitutionen kallas Internationella

Universitet. integrering med kommer innebäraEn lMl MISU att enav
visserligen medel föradministrativ rationalisering. nackdelEn är gäst-att

forskningsverksamheten måste sökas i konkurrens med andra. Enligt vår
föremål förmening bör dock denna verksamhet bli likaen noggrann -

prövning vid universitetet. Vi vill tilläggaövrig verksamhet attsom
institutionen förutsättningar medel till sinbör ha verksamhetstora att

internationalisering högre utbildning och forskningfrån Stiftelsen för av
frånbl.a. till uppgift stipendier till akademiker länderhar att ge ungasom

i dynamisk utveckling finansiera svenska och utländskasamt post-
svenska universitet högskolor.doktorers vistelse vid utländska ochresp
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Stiftelsen3.7 Stockholm Environment Institute

3.7.1 Beskrivning

Bakgrund

[propositionen miljöpolitiken inför 1990-talet prop. 198788:85 före-om
slog regeringen internationellt institut för främja teknik föratt ett att ny

miljöanpassad och varaktig ekonomisk utveckling borde inrättas. Ien
propositionen föreslogs 25 mkr under fem år borde avdelas för detatt
internationella miljöinstitutet. december tillsatteI 1988 regeringen också

utredning med uppgift föreslå utformning och inriktning institu-atten av
verksamhet.tets
Miljöinstitutsutredningensl betänkande SOU 1988:23 konstaterades

verksamhet för främst på nationell basis införa teknikvärdering medatt att
beaktande långsiktiga miljökrav under framväxt flera håll iav var
världen. Vidare konstaterades det så länge inte fanns något institutänatt

hade tagit på sig uppgiften för världssamfundets räkning bedrivaattsom
teknikvärdering sådant slag. Utredningen föreslog därför sådantatt ettav
institut skulle inrättas under Intemational Institute Environ-namnet on
mentally Sound Technologies Assessment med uppgift teknik-att genom
värdering stimulera utveckling och spridning teknik för varaktigtav en
hållbar utveckling. Enligt förslaget skulle institutets verksamhet grundas
på lag i vilken dess ställning internationellt institut skulle slåsen som
fast. För kunna knyta de framstående forskarna till institutetatt mest
föreslogs bl.a. forskarna skulle befrias från all inkomst- och förmögen-att
hetsbeskattning i Sverige och undantas från svensk arbetsrättslig lagstift-
ning. Utredningen föreslog institutet skulle drivas i stiftelseforrn.att
Huvudmannaskap, utnämningsrätt, revision talade enligt utredning-m.m.

bedömning för denna form föredra framför lösningatt attens var en som
skulle institutet internationell organisation eller liknande.statusge av
Vidare anförde utredningen institutets stadgar borde utformas såatt att
institutets internationella skulle garanterad och intestatus nämnvärtvara
påverkas institutet formellt utgjorde den svenska bildadatt statenav en av
stiftelse. det sammanhangetI pekade utredningen bl.a. frågan om
styrelsens sammansättning.

Beträffande finansieringen föreslog utredningen det riksdagen be-att av
viljade anslaget för budgetåret 198889 25 mkr i sin helhet skulle utbe-
talas till institutet vid budgetårets början, så institutet kunde till-att
godogöra sig ränteintäktema. Föreskrifter medelsförvaltning skulleom
enligt utredningen meddelas i regleringsbrev i sedvanlig ordning. Utred-
ningen utgick från foranslag de därefter följande fyra åren skulleatt
komma äskas departementet, institutet skulle behövaatt utan attav
komma med någon anslagsframställning. Vidare utgick utredningen
från behovet anslag från den svenska efter den första fem-att statenav
årsperioden skulle bedömas på grundval då erfarenheter. Enligtav vunna
utredningen kunde emellertid räkna med institutet, sedan detattman
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kommit igång med sin verksamhet och publicerat Forskningsrapporter,
skulle ha möjlighet kunna finansiera verksamheten med medel frånatt
olika internationella särskilt då från biståndsorgan, ochorgan, genom
donationer.

Regeringen Stiftelsenbeslöt i augusti 1988 inrättandet Interna-om av
tional Institute for Environmentally Sound Technology och fastställde
efter omfattande internationella konsultationer också stadgar för stiftelsen.

konsultationer ledde till stadgarna i vissa fickDessa avseendenatt ett
innehåll det utredningen hade föreslagit. Någon särskild lagstift-änannat

ning institutet personalens anställningsförhållanden ansågsoch inteom om
erforderlig. institutet till börjananställde personal komDet nya en som
från Bejerinstitutet.

Stadgar

års vid1988 stadgar har ändrats regeringen två tillfällen. Vid denav
första ändringen, gjordes i juni 1989, ändrades stiftelsens tillsom namn
The Stockholm Environment Institute i Sverige används dock oftaSEI-

ÄvenStockholms internationella stiftelsens ändamålnamnet
ändrades. Institutet blev miljöforskningsorgan,allmänt medett mer upp-
gift bl.a. utföra studier hur växthusgasema påverkar klimatetatt att om
och andra miljöbeskrivningar. Institutets uppgift utveckla och spridaatt
kunskaper miljövänlig teknik tonades ned i de ändrade stadgama.om

Enligt gällande stadgar har stiftelsen huvuduppgift ini-att tanu som
tiativ till utföra spridaoch kunskaper från studier och forsk-samt annan
ning inom miljöområdet. verksamhetsområdet ingårI utvärdering och ut-
veckling teknologi, handlingsprogram och miljömässigt hållbarav sam-
hällsutveckling. sitt arbetsområde stiftelsenInom skall samarbeta med
organisationer, myndigheter, institutioner, företag och enskilda helaöver
världen.

Stiftelsen skall ledas internationellt styrelse beståendesammansattav en
ordförande och högst ledamöter. grunden14 Kompetens förär attav

kunna bli ledamot i styrelsen. Samtliga ledamöter den svenskautses av
regeringen för period år.högst fyra Styrelsen har möjlighet tillatten av
regeringen föreslå kandidater till styrelsen. Institutets direktör ocksåär
styrelseledamot. Direktören styrelsen för period fyra år ochutses av en av
hans uppgift leda institutets verksamhet. En och kanär att samma person

direktör i högst åtta år.vara
varje räkenskapsårFör den juli-den juni skall bokslut1 30 upprättas

innefattande verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och
ñnansieringsanalys. Bokslutet skall sändas till regeringen.

Regeringen for period högst år i svenska revisorer,utser tre tageten av
skall auktoriserad. Revisionsberättelsen skall årligen till-varav en vara

ställas regeringen och riksdagen.
Styrelsen har möjlighet upplösa stiftelsen under förutsättning tvåatt att

tredjedelar styrelsens ledamöter för sådant förslag och denröstar ettav
svenska regeringen sitt godkännande. så skulle inträffaOm skall efterger
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fastställande tillgångar och skulder, återstående medel disponeras påav
styrelsen beslutar efter godkännande regeringen.sätt som av

Finansiering

Svenska anslog mkr for och budgetåren25 198889-staten vart ett av
199293.

den forskningspolitiskal propositionen prop. 199293:l70 konstate-
rades utvärdering gjortsSEI:s verksamhet under 1992. Utvärde-att en av
ringen visade på enbart år hade lyckatsSEI med byggaatt ett attpar upp

internationellt erkänd ställning, särskilt inom området växthusgaser.en
SEI ansågs ha mycket goda förutsättningar denunder kommandeatt tre-
årsperioden tongivande i fråga miljöteknik. utvärderingenAvvara om
framgick dock bordeSEI lägga vikt vid sprida sina studierstörreatt att
och kunskaper och organisationsidentiteten tydligare. Denna be-göraatt
dömning delades regeringen. propositionenl vidare institu-attav angavs

verksamhet borde kunna bli uppdragsñnansierad i utsträckningtets större
det statliga stödet sikt borde kunna minska. Med hänvisningsamt att

till SEI hade vissa innestående medel föreslogs bidraget bordeatt att
uppgå till mkr för budgetåret12 199394, vilket jämfört föregåendemed
år innebar sänkning med mkr. Riksdagen13 beslutade i enlighet meden
vad regeringen föreslagit.

SEI:s totala intäkter budgetåret 199394 uppgick till 35,9 mkr, varav
12,0 mkr utgjorde särskilt organisationsanslag och mkr projekt-21,4ett
bidrag. Det projektbidraget 10,2 mkr utbetalades SIDA.största Förav

klara finansieringen frånmkr institutets konsolideringsfond7,7att togs
vid utgången året uppgick till 3,3 mkr.som av

anslagStatens under innevarande budgetår 199596 uppgår till mkr12
XIVM A 14.

Överväganden3.7.2 förslagoch

Vårt förslag: särskildaDet organisationsstödet till SEI bör
successivt avvecklas. Stiftelsen bör i framtiden bedriva sin
verksamhet med medel från forskningsråden, MISTRA frånsamt
svenska och internationella fonder. inteOm SEI kan få ökad inter-
nationell finansiering bör inordna iSEI någotövervägas att av
universiteten.

Skälen vårtför Då inrättadesförslag: SEI avsikten verksam-attvar
heten till betydande del skulle få internationell ñnansiering. Så bleven
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emellertid inte fallet. således alltjämt för helaSvenska nästanstaten svarar
finansieringen SEI:s forskningsverksamhet.av

har utvecklat breddat den verksamhet tidigare bedrevsSEI och vidsom
Bejerinstitutet då huvudsakligen finansieradesoch med privata medel.som

har byggt internationellt erkänd verksamhet ochSEI utvecklatupp en
forskning inom områden har betydelse för de globala miljöproble-som

Institutet har inriktat sin verksamhet bl.a. energistudier, klimat-men.
frågor, bioteknik, ekonomi med etik miljövärden. har allt-och SEI även

Östersjöregionen,sig miljöfrågor i främst i baltiskai deengageratmer
staterna.

Med hänsyn till har etablerat sig internationellt erkäntSEIatt ettsom
inom finnasmiljöområdet bedömer vi det bör intresse hosatt ettorgan

internationella privata fonderandra länders regeringar, och attorgan
medverka i finansieringen forskning. Vi därförSEI:s detattanserav
särskilda organisationsstödet till successivt bör avvecklas.SEI

Vi har tidigare framhållit vikten renodla statliga verksamheter ochattav
minska antalet statliga organisationsstöd. bör led iDettaatt ettses som

arbetet med såväl effektivisera statliga verksamheter uppnåatt attsom
statsfinansiella besparingar.

framtiden i från internationellabör söka medel konkurrensI SEI organ
och privata fonder, forskningsråden anslaget MiljöforskningM:A5samt

mkr år157 199495. anslag skall användas bl.a. för långsiktigDetta
miljöforskning fullfoljandeoch forskning till de internationellam.m. av
konventioner biologisk mångfald och klimatfrågorom som sommaren
1992 undertecknades i samband med FN-konferensen i Rio de Janeiro.

börSEI söka medel för sin verksamhet från och Stift-MISTRAäven om
Östersjöregionenelsen för forskning inom områden med anknytning till

Östeuropa.och
Om SEI inte lyckas med få till sin forskningsverksamhet iatt resurser

konkurrens jöforskningsorganmed andra mil bör det inordnaövervägas att
i något universiteten. skulle i så fall fåSEI SEI konkurrera med övrigaav

institutioner på universitetet medel till sin forskning.om

Östekonomiska institutet3.8

3.8.1 Beskrivning

Bakgrund

Efter överenskommelse med statsmakterna och delar det svenskaen av
näringslivet år 1959 bildade Skandinaviska Banken, Stockholms Enskilda
Bank och Handelsbanken stiftelseSvenska for utredningar rörande öst-en

Östekonomiskavästfrågor. Stiftelsen kom efter tid bäraatt namneten
Byrån. Den skulle enligt sina stadgar bedriva utrednings- och informa-
tionsverksamhet företrädesvisrörande östblockets ekonomi och relationer
till Byråns verksamhet skulle huvudsakligen finansieras abonnen-väst. av

4
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Årbyråns 1963 beslutade statsmakterna skulleter rapporter. att staten
bestrida lönekostnadema för byråns chef.

År Östekonomiska1989 bildades det stiftelse under in-namneten ny
ÖEI.stitutet Motivet till detta såväl näringslivet hadeatt statenvar som

klart behov kvalificerad utrednings- forskningsverksam-uttalat ochett av
Östeuropa.het med avseende ekonomiema i

ÖEIStiftelseförordnandet for undertecknades ijuni 1989 ut-statenav
rikeshandelsministem ledningen för Alfa-Laval AxelAB,samt av
Johnsson AB, PK-banken, Skandinaviska Enskilda Banken, Svenska
Handelsbanken Enligt förordnandetoch Pak skulle anslåTetra AB. staten

mkr och de övriga stiftama2 och 250 000 kr vardera till envar en av
självständig förmögenhet. stittelsekapital dock bara tänktDetta attvar
täcka kostnaderna för det första årets verksamhet. Om inte Stiftelsens in-

fråntäkter näringslivet, inkl. stiftelsekapitalet mkr,1,5 sammantaget
uppgick till det första verksamhetsåret skulle2 mkr under de stiftamasex
från näringslivet tillskjuta felande belopp. reglerades iDetta mellanett
stiftama träffat avtal. detta avtal vidare och övriga1 att statenangavs
stiftare for perioden den juli 1990-den junil 30 1994 skulle lämna

årliga bidrag under det första verksamhetsåret beloppensamma som men
skulle räknas med hänsyn till pris- och löneutvecklingen.upp

juni1 1994 undertecknades femårigt avtal finansieringenett nytt, om av
stiftelsen. Bakom detta avtal stod några de ursprungliga stiftama.av
Tetra Laval och Nordbanken trädde efter Pak AlfaAB Tetra AB, Laval

och PK-banken.AB ABB, AGA och Ericsson utgjorde heltAB tre nya
intressenter. Enligt det årligenavtalet skall betala mkr till2,5statennya
stiftelsen och övriga stiftare 000 kr vardera ABB och Ericsson150 AB
har dock begränsat sitt åtagande till den juni 1997.30 Det avtaletnya
har i övrigt konstruktion liknar det förra avtalets. nyhetEn ären som
dock det enligt avtalet åstävan sidan och övrigaatt är är statenen ena
intressenter å andra sidan näringslivet skall lämna lika bidragstora
under avtalsperioden. Med undantag för bidrag skall Stiftelsensstatens
intäkter betraktas bidrag från näringslivet.som

Stadgar

Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte främja kunnandet i Sverige deatt om
Östeuropaekonomiska förhållandena i att:genom

i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm utföra forskningnära-
kring och utredningar nämnda förhållanden initiativgöra egetom
eller på uppdrag särskild ersättning,mot

ersättning fortlöpande tillhandahålla dem med stiftelsen träffatmot- som
särskilt avtal därom resultatet dess forskning- och utrednings-av
verksamhet,
på begäran därom, ersättning, tillhandahålla stiftama ochutan stats--
departement och centrala myndigheter resultatet stiftelsens forsk-av
nings- och utredningsverksamhet,
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ersättning medverka vid utbildning inom för Handelshög-mot- ramen
skolans utbildningsprogram.

Stiftelsens angelägenheter skall handhas styrelse med ledamö-av en sex
övriga stiftare två och professorskollegiet vidter, staten utser tre,varav

Handelshögskolan ledamot. Styrelsen ordförande inom sig.utseren
Stiftelsens styrelse biträdasskall styrelsen utsedd verkställandeav en av

chef, skall för den löpande verksamheten.som svara
Stiftelsen skall föra räkenskaper i enlighet med reglerna i bokförings-

lagen. Stiftelsens räkenskaper skall omfatta tiden den juli-den1 30juni.
Stiftelsens räkenskaper och årsredovisning resultaträkning, balansräkning
och Förvaltningsberättelse skall granskas dels utseddstatenav en av
revisor RRV, dels Handelshögskolan utsedd revisor.en av

Vid upplösning stiftelsen skall tillgångardess anslås till ellerav an-
vändas för ändamål så möjlig stiftelsens.nära motsvararsom som

Finansiering

ÖEl:s totala intäkter 199394 uppgick till 10,9 mkr, i enlighet medvarav
stiftelseförordnandet utgjorde2,4 mkr bidraget från och mkr1,5staten

bidraget från övriga stiftare. Bland intäkterna ingick vidare engångs-var
anslag från UD mkr,2,9 BITS 0,2 mkr Ford Foundation församt

ÖEIspecifika forskningsprojekt mkr. Vidare2,5 hade 1,0 mkr i in-
täkter från 50-tal abonnenter.ett

Rörelsens kostnader uppgick 199394 till mkr. finansiella11,1 De in-
Åretstäkterna ränteintäkterna uppgick till 0,5 mkr. bokföringsmässiga

resultat blev överskott på 10 000 kr.ett
Enligt balansräkningen uppgick stiftelsekapitalet till 3,1 mkr den juni30

ÖEI1994. hade mkr i1,4 balanserat anslag från föregåendeäven avsett
Åretsför femårigt gästforskningsprogram. investeringar hade i likhetett

med tidigare år i sin helhet kostnadsförts och det ackumulerade anskaff-
ningsvärdet befintliga inventarier uppgick den 30 juni 1994 till

mkr.1,1
Under innevarande budgetår 199596 uppgår anslag tillstatens

mkr5,1 lllUD E 5. Några villkor för medlens användning och krav
resultatredovisning inte i regleringsbrevet. Användningenanges av an-
slaget regleras således endast i gällande civilrättsliga avtal och i stadgarna

ÖEl.för

Resultatredovisning

ÖEl:s årsberâittelse1 hur många och meddelandenrapporteranges som
givits Även Ölzsvilka seminarier kurseroch anordnats.ut samt som
rådgivningsverksamhet beskrivs.
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ÖEI:s år professor Alec vidverksamhet utvärderades 1993 Noveav
Universitetet i skriver han bl.a.:Glasgow. I rapporten

ñve of life, lnstitutes contribution has been quiteonly the theln years
who visited and in-extraordinarily impressive. hasAs centresmanyone

time directed withstitutes countries, and lat one, canmany one say
confidence that its record second to none.

of inputThere be doubt quantity and quality both andto out-no ascan
training, communicationPublications, advice, withput. reports,

media, have been largebusiness, with the public through theand on
scale. significant inñuence policy discussionsThe Institute has had ona

convincedparticularly Russia and the Baltic republics. that theI am
Institute have been surpassed.expectations of those who theset up

for Institute, agenda bothThere therefore huge agenda the ana
performance till givesacademic and empirical-practical. lts nowup us

expecting impressive achievments also the future. There-ground for
Åslundfore and his colleagues full forhave doubt thatl suportno

continuing their work.

Överväganden och förslag3.8.2

ÖElVårt särskilda organisationsstödet till börförslag: Det av-
vecklas den nuvarande avtalsperioden går Stiftelsen bör inär ut.
framtiden frånbedriva sin verksamhet med medel näringslivet,
forskningsråden Stiftelsen for forskning inom områden medoch

Östeuropa.Östersjöregionenanknytning till och

ÖElSkälen vårt Förutsättningarna för den bedrivnatill förslag: av
förändrats i förhållande tillverksamheten har väsentligt vad falletsom var

vid tillkomsten organisationen. gäller övergångenDet bl.a. mark-motav
Östeuropa.nadsekonomi och demokrati i Alltjämt finns det emellertid

skäl inom den ekonomiska forskningen specialbehandla öststatsproble-att
matiken studieroch för de ekonomiska förhåll-avsättaatt resurser av

Östeuropa.andena i Vid Universitet finns särskilt institut förUppsala ett
Öststudier. institut del universitet och har bredareDetta utgör en av en

ÖEI.kompetens tvärdiciplinärt. vårarbetar Enligt mening finnsDetän
det skäl bibehålla institut fördock särskilt öststatsforskning ävenatt ett
i Stockholmsregionen. iStudier utvecklingen de baltiska ingårstaternaav
för fornärvarande inte i forskningsprogrammet institutet i Uppsala.

ÖEI:sfinansieringenpositivt näringslivet medverkar tillDet är att av
ÖElverksamhet. publikations- rådgivningsverksamhet full-Den och som

stiftama ocksåoch sina abonnenter värde. Vigör ärgentemot stortav
konstaterar dock näringslivets bidrag relativtdet svenska haratt sett
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Deprivataminskat. stiftarnas bidrag plus abonnemangsintäktema uppgick
år 199394 endast till omkring fjärdedel de totala intäkterna. Deten av
särskilda organisationsstödet inklusive bidragen från ochUD BITS
uppgick detta budgetår till hälften de totala intäkterna.av

Enligt vår mening bör det avveckla det särskilda organi-övervägas att
ÖEI överläggningarsationsstödet till nuvarande avtalsperiod gårnär ut.

bör med stiftama och Stiftelsen för forskning med inriktningtas upp
Östersjöregionen Östeuropaoch i syfte bl.a. få den stå föratt attsenare

ÖEI.basfinansieringen Vi bedömer det kommer till fördelatt attav vara
för såväl de nuvarande stiftarna för näringslivet och samhället isom

ÖEIövrigt bredare forskningsinriktning och stabil finansie-om ges en en
ring.

3.9 Utrikespolitiska samfundet

3.9.1 Beskrivning

Bakgrund

Utrikespolitiska samfundet ideell förening. Den grundades årär 1937en
under Kommittén for Utrikespolitisk upplysning. Föreningen erhöllnamnet
i bidrag1938 från Rockerfellerstiftelsen på 90 kr.000 Ett villkorettmars
för bidraget svenska medel sköts till. skeddeäven Detta främstattvar

Nordiska Föreningen Mellanfolkligt Samarbete föratt Fred upplätgenom
sina lokaler till den föreningen. Sedan budgetåret 193940 harnya sam-
fundet fått statligt stöd för sin verksamhet.

Föreningen Utrikespolitiska Institutet Frånantog 1940. börjannamnet
hade den akademisk prägel. Bland medlemmarna fanns antal kändaetten
professorer inom bl.a. juridik, statsvetenskap och ekonomi intressemed
for folkbildning och upplysningsverksamhet. Under l940-talet skedde
dock förändring styrelsens sammansättning och företrädare förävenen av
näringslivets organisationer, fackföreningar m.f1. valdes i föreningen.
Några dessa vissa bidrag till föreningen.smärreav gav

fastl penningvärde har bidragen från organisationerna minskat från år
till år. Samtidigt har den statliga finansieringen ökat kraftigt och uppgick
år 1987 till 6,4 mkr.

År 1978 bildades förening benämnd Utrikespolitiska Samfundet.en ny
Den föreningens huvuduppgift blev driva Utrikespolitiska Insti-attnya

Vanligen skiljer inte mellan samfundettutet. och institutet. Utrikes-man
politiska Institutet UI används i många sammanhang med Ut-synonymt
rikespolitiska Samfundet. l statsbudgeten Utrikespolitiska Institutetanges

det statliga anslaget institutet alltsåmottagare deltrots att ärsom av en
Utrikespolitiska Samfundet.av

krönikaI Ulzs verksamhet 1938-1988över en stark driv-en attanges
kraft bakom stadgerevisionen 1978 Samfundets tidigare Före-attvar
ningen U1 medlemmar i tid facklig turbulens uppfattadesen av som-

hot styrelsens roll och integritet kändeett behovmot hasom ett attav-



145SOU 1995:93

långsiktiga ställningstaganden.forum för diskussioner och Detett eget
lagstiftningen föranledde densåledes den arbetsrättsliga som nyavar nya

föreningens annorlunda struktur.

Statuter

fore-ändrade 1995-05-30 harEnligt för Samfundet senaststatuterna
itill driva Utrikespolitiska Institutet U1 ochningen ändamål attatt

främja internationella frågor, vidga kunskapernaövrigt intresset för samt
länders for-stödja forskning internationell politik, främmanderörande

organisationer. Samfundet har inomhållanden och internationella att
mål och inriktning.denna bestämma verksamhetens allmännaram

internationella förhållandenverkar sprida informationUl attgenom om
forskning rörande internationell politik. Institutetoch bedriva vetenskaplig

håller inom sitt ämnesområde.bibliotekett
minstledamöter. dessa skall 40 ochSamfundet dess Avutgöres av

högst ledamot Samfundet vid plenarmöten60 under år. Till65 utservara
arbetsområde.den på förtjänstfullt verkat inom desssättettperson som

skall bl.a. väljaPlenarmötet Samfundets högsta Plenarmötetär organ.
angelägenheter handhasstyrelse och revisorer. Samfundets allmänna av

styrelse. Samfundets ordförande, två vice ordföranden och sekreterarenen
i övrigt med-självskrivna medlemmar i styrelsen. denna ingår 8-16lär

lemmar valda bland Samfundets ledamöter.
leds sin inom Samfundets styrelse fastställdU1 styrelsen Avav ram.av

Styrelsen för arbetsutskott och direktör ochUI Samfundets Ulzsutgörs av
lokala arbetstagarrepresentanter. styrelse anställer direktör och övrigUI:s

vidpersonal institutet och arbetsordning for dess verksamhet.antar
Samfundet kalenderår verksamhetsår. Revisorerna skallhar senastsom

april ha revision Samfundets och verksamhetden l slutfört sin Ulzsav
under föregående år.

Samfundets vid ordinarie plenannöte beslutkan ändrasstatuter genom
vid leda-biträds minst två tredjedelar de närvarandemötetsom avav

detta fattas vid tvåSamfundet kan upplösas beslutmöterna. om om
varandra följande plenarmöten, minst måste ordinarie möte.ettvarav vara

måste biträdas majoritet SamfundetsUpplösningsbesluten röst-en avav
berättigade upplösning får inte fattas så längeledamöter. Beslut om
Samfundet institutet alltjämt bedriverkvarstår huvudman för ochUIsom
sin verksamhet.

Finansiering

Verksamhetsåret uppgick intäkter exkl. finansierade1993 Ulzs externt
projekt till mkr, mkr utgjordes statsanslag och mkr16,9 10,0 5,8varav av
intäkter från skrifter pågående projektförsäljning För externaav m.m.

avsåg säkerhetspolitiskthade mkr, mkr3,4 1,3 ettreserverats varav
forskningsprogram för vilket utgick särskilt statsanslag till Ulett
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lmkr.2,5 redovisadeUl inte några intäkter i form medlemsavgifterav
eller bidrag från enskilda. Vid utgången år 1993 hade Ul ett egetav
kapital drygt mkr.4

För innevarande budgetår 199596 uppgår det statliga anslaget till
tillU1 15,6 mkr lllUD 5. NågraF villkor för medlens användning an-
inte i regleringsbrevet. Beträffande återrapportering bokslutges attanges
årsredovisningoch skall sändas samtidigt med ansökan bidrag.om

överväganden3.9.2 och förslag

Vårt förslag: särskildaDet organisationsstödet till Ul avvecklas.
Verksamheten vid bör i framtidenUl bedrivas med medel från ett
generellt statsbidrag och medel överförs till generellt de statligaett
forskningsråden, privata fonder, publikationsförsäljning och
medlemsavgifter.

Skälen till vårt förslag: Ul:s forskningsverksamhet betraktaär att som
kollektiv nyttighet och den bör statligt åtagande. Vissaetten ses som av

Ul:s studier kan värde för utformningen den svenska försvars-vara av av
Ävenoch säkerhetspolitiken. detta talar för bör bidra tillatt staten

finansieringen Ul:s framtida verksamhet.av
Enligt förordningen 1983:987 säkerhetspolitik och fredsfrämjandeom

utveckling kan statligt stöd lämnas för:

dels information och studier säkerhetspolitik, innefattande etniska,- om
ekonomiska och sociala och ekologiska faktorer, för informationsamt
och studier fredsfrämjande utveckling,om
dels kontakter med organisationer institutioneroch i Estland, Lettland,-
Litauen, Ryssland och Polen i syfte stärka kunskaper säkerhets-att om
politik, fred, nedrustning, demokratisering och ekonomisk utveckling.

Utrikespolitiska Samfundet har enda uppgift driva Ul. Sam-attsom
fundet sluten ideell förening.är Statlig finansiering enligten ovan
nämnda förordning kan inte utgå till Samfundet så länge den slutenär en
förening.

För främja konkurrens och flexibilitet vid fördelningenatt statligaav
medel bör enligt vår mening de särskilda anslagen till Ul föras tillöver
det generella statsbidraget Information studier säkerhetspolitikom om
och fredsfrämjande utveckling. Ett alternativ föraannat överattvore
medlen till generellt statsbidrag for forskningett i utrikespolitiskanytt
frågor. Anslaget skulle då inte bundet till bestämt institutettvara utan

andra organisationeräven skulleUI kunna ansökaän forsknings-om
bidrag.
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verksamhet med medel från forsk-i övrigt kunna finansiera sinI bör
med publikationsintäkter och med-ningsråden och privata fonder samt

fålemsavgifter. finansiering innebär kommerVårt förslag till UIatt att
ochaffärsmässigt förhållande till Utrikesdepartementet att ut-ett mera

publikationerbetala fullt för de ochlandsmyndigheterna kommer att ut
tjänster frånköper U1.som man

SIPRI3.10

Beskrivning3.10.1

Bakgrund

uppmärksammades Sverige haftsamband med år 1501 det 1964 attatt en
dåvarande statsministern Erlander tankenår lång fredsperiod väckte Tage

konñikt-internationellt institut för freds- ochdet borde inrättasatt ett
forskning. år utredning för utreda fråganRegeringen tillsatte attsamma en

Fredforskningsutredningen föreslog i betänkandetsådant institut.ettom
1966:55Internationellt fredforskningsinstitut SOUSverigei att en

bedriva vetenskaplig forskning istiftelse borde bildas med uppgift att
för internationell fred ochkonflikt- och samarbetsfrågor betydelseav

säkerhet.
internationellt institut för freds-propositionen inrättandetI ettavom

forskningen ioch konñiktforskning i Sverige prop. 1966:76 attangavs
nedrustning rustningsreglering.första hand borde inriktas på och Forsk-

skulle bl.a. problem inom freds- och konñikt-ningen därutöver avse
framhölls följande:studier. Beträffande verksamhetsformvalet av

Såsom utredningen föreslagit tillgodoses det syfte grund forutgörsom
självständig i forminstitutets tillkomst bäst institutet karaktärom ges en

stiftelse, tillskjuter rörelsekapital.till verksamhet Enstatenav en vars
speciella miljö villsådan ställning torde medföra denatt som man

området blir till godosedd. det framhållesskapa för forskning inom Som
för utredningen det vikt forskningensredan i direktiven är attstorav

internationella, objektiva karaktär inte kan ifrågasättas. Institutetsträngt
verksamhetsforrn oförhindrat söka ochtorde sådanunder attvaraen

från andra för-till institutets arbetebidrag än staten samt attmottaga
till enskilda forskare knutna till insti-medla förvalta bidragoch ärsom

verksamhet.tutets

skulle få Stockholm InternationalDet institutet, namnetsenarenya som
sin juliInstitute SIPRI, började verksamhet den 1966.Peace Research 1

institutets verksamhetsår anslog riksdagen kr.första 900 000För
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Stadgar

Enligt stadgarna för SIPRI senast ändrade 1994-05-19 skall stiftelsen -
i enlighet med de grunder riksdagen godkänt med anledningsom av pro-
positionerna 1966:76 och 197980:106 bedriva vetenskaplig forskning-
i konñikt- och samarbetsfrågor betydelse för internationell fred ochav
säkerhet i syfte söka bidrag till förståelsen betingelsernaatt förge av
fredliga lösningar mellanstatliga konflikter och stabil fred.av en

Stiftelsen leds styrelse består ordförande, instituts-av en som av
direktören till åtta andra ledamöter, vilka allasamt förordnasscx av
regeringen. Styrelsen viktigare frågor rörande stiftelsensavgör verksam-

Övrigahet, organisation och ekonomi. frågor direktören.avgörs av
Förutom institutsdirektören skall finnasdet biträdande direktör ochen

forskare och ipersonal mån behov och tillgång medel.annan av
Forskarna bör rekryteras från olika geografiska regioner.

Till styrelsen vetenskapligt råd knutet,är ett styrelsen. Vidutsessom av
institutet finns forskarkollegiumäven består institutsdirektören,ett som av
stiftelsens forskare och forskarassistenter.

Stiftelsens räkenskapsår löper från den juli till1 den juni.30 För varje
räkenskapsår skall det årsredovisning inkluderandeupprättas årsboksluten
och verksamhetsberättelse. Styrelsens och institutsdirektörens förvaltning

stiftelsens räkenskaper skall varje årsamt granskas två revisorerav som
Årsredovisningenregeringen för fem räkenskapsår.utses och revisions-av

berättelsen skall den 30 september varje år överlämnassenast till Ut-
rikesdepartementet.

Finansiering

År 199394 SlPRl:s totala intäkter 30,9 mkr, 24,4 mkr detvar varav var
särskilda statsanslaget Överskottetoch mkr5,7 bidrag från fonder.var
uppgick till 3,7 mkr och innestående fondmedel till 3 mkr. Tillgångamat

skulderna innehållenöversteg skatt med 7,5 mkr den 30 juni 1994.
Under innevarande budgetår 199596 uppgår anslaget till SIPRI till

32,3 mkr IIIUD F 3.

Resultatredovisning

SlPRl:s verksamhet utvärderades 1990 års SIPRI-utredningsenast av
SOU 1990:69 konstaterade SIPRI under sin 25-åriga existensattsom
uppnått internationellt respekterad ställning institutetsen samt att
forskning allmänt bedöms opartisk och tillförlitlig. Utredningensom
föreslog SIPRI borde tillförasatt reell anslagshöjning bakgrundmoten

det ökade forskningsbehovet.av
SIPRI har i sin anslagsframställning redovisat vilka böcker, forsknings-

broschyrer och faktabladrapporter, har vilka symposiergetts ut samtsom
och projektrelaterade konferenser har organiserats.som
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Överväganden förslagoch3.l0.2

fortsättningen be-iverksamhet börSIPRI:sVårt förslag: även
organisationsstödet börsärskildadetstiftelseform ochdrivas i

ökad finan-ochsuccessivt minskadockbibehållas. Stödet bör en
och medelprivata fonderinternationellasiering ske organ,genom

forskningsråd.från statliga

bidra tillforskningmed SIPRI:sSyftetvårt ärtill förslag: attSkälen
mellanstatliga kon-lösningarför fredligabetingelsemaförståelsen avav

funnits för inrättandetmotivstabil fred.ñikter och för De avsomen
publikationer ochforskningrelevanta. SIPRI:salltjämtSIPRI samtär

uppmärksamhet.internationellinforrnationsverksamhet harövrig rönt stor
utgiftermilitäravapenhandeln ochuppgifterbl.a.databas medSIPRI:s om

angeläget SIPRItill detunik i världen. Med hänsyn är attattär ge en
opolitisktobjektivt ochinternationell framtoningsärskild ett organsom

gjortsutvärderingarbibehållas.stiftelse Debör institutets status somsom
viktig för det in-rollinstitutet spelatvisarverksamhetSIPRI:s att enav

fredsarbetet.ternationella
enbart förintresseinteforskningsverksamhet börSIPRI:s vara av

Även ha intresseinternationella böroch andraSverige. EU avorgan
internationellutsträckning sökai ökadbörforskningsresultaten. SIPRI

bör dock tillsorganisationsstödet till SIPRIsärskildafinansiering. Det
stabilitet i forsknings-långsiktighet ochbibehållas.vidare För att ge

ramavtal med SIPRIsluterverksamheten bör övervägas ettatt staten om
flerårigt forskningsprogram.ett

framtidsstudierInstitutet för3.11

Beskrivning3.11.1

Bakgrund

År medOlof Palme arbetsgruppstatsministerndåvarande1971 tillsatte en
betänkandearbetsgruppensframtidsstudiema i Sverige. Iuppgift utredaatt

framtidsstudier möj-sågs svenskaframtid 1972:59välja SOUAtt som en
planeringsunderlag försektorsövergripandearbeta framlighet attatt

starka sektors-och motverkademokratiska beslutsprocessenbredda den
intressen.

År framtidsstudier,försekretariatetbådainrättades de1973 organen
samarbetskommittén för långsikts-ochtill Statsrådsberedningen,knutet

först-Utbildningsdepartementet. Dettillmotiverad forskning, knuten
planeringssyste-statligaarbete detskulle inrikta sittnämnda motorganet
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och det forskarsamhället.met Båda inlednings-motsenare organen, som
vis organiserade kommittéer fr.o.m. 1975 under Utbildnings-var som
departementet, kom uppgå i den år 1977 nybildadeatt Forsknings-
rådsnämnden. Medan samarbetskommittén ingick delsom en av
Forskningsrådsnämndens normala forskningsinitierande verksamhet,
särbehandlades sekretariatet det ñck öronmärkt anslag påatt ettgenom

mkr5,7 år.per
sekretariatet for framtidsstudier kom i praktiken få mindre betydelseatt

för planeringssystemet och starkare inriktning den kortsiktiga,moten
allmänna samhällsdebatten vadän Verksamheten hamnadeavsett.som var
i kraftfältet mellan teknokratisk planeringssyn, refonnpolitisk sådanen en
och framväxande alternativ- och miljörörelse.en

Utvecklingen under 1970-talet kom bli annorlunda vad tidigareatt än
antagits och de katastrofer målades i Tillväxtenst.ex. rapportensom upp

inträffade inte. Prognosverksamhetengränser misskrediterades och många
och framtidsstudieenheter inom företag och myndigheter ladesprognos-

ned.
År 1984 tillsattes utredning den statligt finansierade, allmännaen ny om

framtidsstudieverksamheten. FramtidsstudiekommitténsI betänkande Att
studera framtiden SOU 1986:33 föreslogs regeringen utanför detatt
ordinarie forsknings- och planeringssystemet borde inrätta självständigen
stiftelse med huvudsaklig uppgift i regi eller i samarbeteatt medegen
andra bedriva framtidsstudier. Staten föreslogs bli huvudman förensam
stiftelsen. Valet stiftelseformen motiverades med behovet själv-av av
ständighet centrala statligagentemot viss frihet i arbetsformersamtorgan

Verksamheten avsågs bli utförd i former skulle det möjligtm.m. görasom
för utomstående och icke initierade del resultaten ochatt tapersoner av
dra de erfarenheter arbetetnytta Stiftelsen skulle regelbundetav som gav.
publicera i form årsbok,rapporter, gärna i vilken de väsentligasteav en
resultaten skulle sammanfattas. Stiftelsens medverkan kan sammanfattas
i fyra arbetsområden:

bred framåtblick långsiktiga tendenser i teknikmot och- en samhälls-
utveckling,

djupare projektverksamhet kring väsentliga framtidsfrågor,- en
arbetsformer riktade offentligheten,mot-
särskild uppmärksamhet metodfrågor.mot-

Stiftelsen skulle själv välja de eller de villeteman ägnaprogram man
sig åt. föreslogsDet stiftelsen skulle ledasatt styrelse på nioav en

De skulle regeringen årutses efter förslagpersoner. av sex av orga-
nisationer och institutioner. Stiftelsekapitalet föreslogs litet ochvara
stiftelsen därför i realiteten beroende årliga anslag. Den föreslagnavara av
verksamheten kostnadsberäknades till mkr15 år.per

Kommitténs förslag ledde till Sekretariatet för framtidsstudieratt om-
bildades till stiftelse med Institutet för framtidsstudiernamnet prop.en
198687:92. Stiftelsens organisation, verksamhet och finansiering blev

kommittén hade föreslagit.som
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i likhet medstatsrådet hanföredragandepropositionen framhöllI att
föredrahade varitansåg detnågra remissinstanserna att ut-att omav

gjort i fråganövervägandenredovisat deredningen utförligare hade man
samtidigt erhållithade dockStiftelseformenorganisationsform. ettom

Önskemålet oberoende frånremissinstanserna.starkt stöd bland ettom
borde bättrestatligacentralaregeringsmakten och andra varaorgan

verksamhetsform.någon Dettillgodosett stiftelse inominom än annanen
framtidsstudiema, förpåför tankenfanns också starkt stöd attattett ge

starkdisciplinintressena,sektors- ellerinte försvinna bland de starka en
institutionell förankring.

inledpropositionenföreslogs iDå det gäller finansieringen att staten
stiñ-stiftelsens förmögenhetningsvis skulle avskilja mkrl samt attsom

statligtfinansieras delsskulleelsens verksamhet härutöver ettgenom
årligaskulle erhålla i anslagstiftelsenbasanslag, medeldels genom som

uppkom i den verk-för projekt ellerersättning sättannat egnasomsom
till stiftelsen 8,3 mkr,beräknades anslagpropositionensamheten. l ett om

grundläggande förmögenhet.tjänamkrl avsett att som envarvarav
förstiftelsen Institutetriksdagen ochRegeringens förslag godtogs av

juli Stiftelsenverksamhet den 1987.framtidsstudier började sin l sorte-
Statsrådsberedningen. hörNumerafram juni underrade till den 30 1994

institutet till Utbildningsdepartementet.åter

Stadgar

regeringen den juni 1987institutet fastställda 25Enligt stadgarna för av
andra bedrivaregi eller i samarbete medStiftelsens ändamål iär att egen

sammanhängande verksam-framtidsstudier, långsiktig analys och därmed
diskussiontill och bredhet för därigenom stimulera öppenatt omen

skallsamhällsutvecklingen. Verksamhetenframtida möjligheter ihot och
anledning regeringensbeslut medbedrivas i anslutning till riksdagens av

framtidsstudieverksam-organisationproposition inriktning och avom ny
skall inom sitt316. Institutetheten 198687192, UU 24, rskr.prop.m.m.

organisationer, institutio-myndigheter,verksamhetsområde samarbeta med
ländernalandet i de nordiskaenskilda och företag såväl inom somner,

och andra länder.
nio ledamöterInstitutet leds styrelse bestående utses avav somenav

år.så ledamöter tillsättsregeringen för tid år vart annatatt tresexen av
mandatperioden utgår för någonmånader innanStyrelsen skall, senast tre

regeringen ledamöterstyrelseledamötema, hos begära utses.att nyaav
bedrivs enligt stadgarnafor institutets verksamhetStyrelsen attansvarar

verksamheten leds institutets chefoch gällande riktlinjer. löpandeDen av
styrelsen.utsessom av

Årsbokslut för in-nöjaktigt placerad.Institutets förmögenhet skall vara
juniverksamhetsår den juli-den 30stitutets verksamhet skall för varje 1

Institutets räkenskaper skallföre utgången september månad.upprättas av
kopia års-föras i bokföringsförordningen 1979:1212. Enenlighet med av

månads utgång sändas till regeringen ochbokslutet skall före september
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förRRV kännedom. Styrelsens förvaltning och institutets räkenskaper
skall årligen granskas RRV.av

Regeringen beslutar ändring i Stiftelsens stadgar och hur stiftel-om om
tillgångar skall disponeras dess verksamhet upphör.sens om

Finansiering

två förstaDe verksamhetsåren Institutet for framtidsstudier mkravsatte l
år i stiftelsekapital. Någon ytterligare uppbyggnad stiftelsekapitaletper av

har därefter inte skett.
Verksamhetsåret 199394 institutets inkomster 17,9 mkr,var varav

11,6 mkr anslag statsbudgeten,över 5,6 mkr intäkter ochvar externa
0,7 mkr ränteintäkter. Detta år kom således tredjedel institutetsca en av
inkomster via finansiering, vilket institutetsextern styrelse i sin verksam-
hetsberättelse bedömde rimlig andel med hänsyn till ambitioärattsom en

bedriva oberoendeatt forskningsverksamhet. De medlenen externa
kommer främst från statliga myndigheter från enskildaäven företag,men
kommuner och organisationer ersättning for projekt, seminarier ochsom
infonnation.

Verksamhetens kostnader under 199394 21,6 mkr, 6,1 mkrvar varav
Åretsutgjorde lönekostnaden resultat blev minus 3,7 mkr. Enligt institutet

föranleddes det negativa resultatet institutet tidigare år fåttattav externa
medel för olika uppdrag främst från statliga myndigheter i förskott.
Under det aktuella året hade dock uppdragsgivama tillämpatnu mer
affärsmässiga principer cash-management.

Wd utgången budgetåret 199394 uppgick institutets kapital tillav eget
7,8 mkr, 2,0 mkr utgjorde det nämnda stiftelsekapitalet.varav ovan

Institutet har i anslagsframställningen för perioden 199596-199798 for
och de budgetårenvart begärtett få 13,2tre mkr. Utöver dettaattav an-

slag beräknar institutet årligen få 0,3 mkr i försäljningsintäkter, 0,5 mkr
i 1,5 mkr i forskningsbidragräntor, extemñnansiering och 2,0 mkr i
övriga intäkter hyror, konferensavgifter, föredrag och konsultverksam-
het. De totala intäkterna beräknas således bli 17,5 mkr år underper
perioden 199596-199798.

Institutets anslagsframställning inte anpassad tillär ändringen detav
statliga budgetåret. Regeringen har inte utfärdat några direktiv för in-
stitutet hur anslagsframställningen skall utformas i samband medom om-
läggningen det statliga budgetåret. Inte heller institutets stadgar harav

till de förutsättningarna.anpassats Enligt stadgarna skall såledesnya
verksamhetsplaneringen skall gälla från juli-juni.

Under innevarande budgetår 199596 uppgår anslag till institu-statens
till 17,5 mkr IIIUtet D 21. Det i regleringsbrevet stiftelsensattanges

grundläggande förmögenhet 2 mkr uppräknad med konsumentprisindex
inte får i anspråk och styrelsenstas förvaltningatt och institutets räken-
skaper årligen skall granskas RRV.av
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verksamhetUtvärdering institutetsav

Åbo under årErik Allardt, erhöll 1993professornakademi,Kanslem vid
institutets verksamhet.utvärderauppdragden regeringenssvenska att

följande:1994 bl.a.novemberAllardt skriver i sin rapport
dynamisk, aktiv ochsynnerligenframtidsstudierförInstitutet är en

internationellt unik, inteforskningsorganisation.produktiv Den är sett
statligt stiftaduppbyggnadorganisatoriskabara sin mensom engenom

målsättningsin dubblaocksåstiftelse,dock självständig attutan genom
samhällstendenser.centralainformationoch spridautföra forskning om

forska i offentlig-i både ochmycket braInstitutet också lyckatshar att
traditionelltobehandlade iförblifrågor, tenderarheten framföra attsom

enligtforskningsverksamhet. Institutet haruniversitets- ochorganiserad
önskemåluppfyllt de ochhög gradmin bedömning i mycket motsvarat

framtidsstudie-framfördes års1985de förväntningar, 1986 avsom
årgrundläggning 1987.till Institutetsutredning och leddesom

överväganden och förslag3.l1.2

i fortsättningenframtidsstudier börInstitutet förVårt förslag: även
tillorganisationsstödetoch det särskildabedrivas i stiftelsefonn

bibehållas.institutet tills vidare

Institutet förstiftare tillvårt StatenSkälen till förslag: är ensam
huvudsakligen statligtinstitutetframtidsstudier. Verksamheten vid är

borde ombildas tillför institutetfinansierad. skulle talaDetta att en
internationellauniversitet.i något befintligt Demyndighet och inordnas

universitet visarframtidsstudier vidbedrivaerfarenheter finns attsom av
tillräckligintetvärvetenskaplig riskerarforskning attnaturatt gesav

utvecklat intematio-delta ibredd, långsiktighet och kvalitet. För ettatt
finansieringinternationellför möjligheter tillnellt samarbete och att

lämpligast. denna bakgrundframstår stiftelseformen Mot attansersom
ändras.institutets verksamhetsform inte bör

för markera in-långsiktig finansieringstabil ochFör samt attatt ge en
alternativsjälvständiga ställningstitutets oberoende och attett om-vore

statsñnansiella läge bedömernuvarandebilda till riktig stiftelse. Idet en
framtidsstudier såinstitutet förmöjligt tillföradet inte ettär attatt

grundñnansieringklara sinstiftelsekapital institutet kanstort att genom
särskilda organi-föreslår därför detavkastningen detta kapital. Vi att

sluterbibehålls. Härvid börsationsstödet tills vidare övervägas att staten
forskningsprogram.långsiktigtflerårigt ramavtal ettett om

problemorien-inriktadetill delinstitutets forskningsprogram är stor
strategisktunderlag försyftar tillterade, tidsbundna projekt, attsom ge

isektorn. Projektenoffentliga och privatabeslutsfattande inom den är



154 SOU 1995:93

regel sådant slag de bör kunna ñnansieras deatt medel frånav genom
bl.a.:

Stiftelsen för strategisk forskning-
MISTRA-
Stiftelsen för kulturvetenskaplig forskning vid Riksbankens Jubileums--
fond

Enligt vår mening bör Institutet för framtidsstudier söka bidrag från
nämnda stiftelser i ökad grad söka medel från internationellasamt fonder.
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med Verksamheter4 Organisationer
i utlandet

4.1 Inledning

näringslivet genomgått betydandeUnder år har det svenska ensenare
företag har intemationaliserats och harstrukturförändring. Många svenska

gjort utomlands. Samtidigt har utländska företag in-investeringarstora
utsträckning. EU-medlemsskapeti Sverige, dock inte ivesterat samma

tillverkning i serierinnebär möjlighet till ökad specialisering och stora
internationell handel kommer fort-utvecklingen ökadatt mot attsamt en

ekonomisk tillväxt och dyna-förutsätts leda till ökadDettasätta. en en
förbättra vår internationellamisk förändring svenskt näringsliv. För attav

företagens produkter höjkonkurrenskraft måste kvaliteten på de svenska as
lyckas med uppgradera svensktoch produkter utvecklas. För att attnya

informationsutbytet med andra länder. Särskiltnäringsliv krävs tekniskt
de mindre företagen i Sverige behöver bättre information de ut-en om
ländska Samtidigtmarknaderna och möjligheterna till detärexport.om
önskvärt med ñer utländska investeringar i Sverige, särskilt inom områden
där har speciella förutsättningar och hög teknisk kompetens.

statligabara företagen de myndigheterna arbetar alltmerInte ävenutan
internationellt. Datoriseringen och de teknikerna för kommuniceraattnya
har underlättat denna utveckling. många sammanhang krävs emellertidI
personliga kontakter för få information teknologi,att export-om ny nya
möjligheter inte med generell information, förDet räckeretc. utan att
uppnå resultat krävs framför allt riktad information och personliga kon-
takter. kontaktskapande verksamheten inte minst viktig då detDen är
gäller få utländska företag investera i Sverige. ha personalAttatt att
utomlands dock kostsamt ha personal i Sverige. Denär än att ut-mera
landsrepresentation myndigheter statligtstatliga och finansieradesom

har måste därför utnyttjas effektivt.organ
figur redovisas översikt organisationen den statligtI I överen av

finansierade utlandsverksamheten.
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privaträttsligafiguren framgår det finns harAv ut-att sex organ som
landskontor helt eller delvis finansieraroch verksamhet statenvars --

särskilda organisationsstöd, nämligen:genom

Sveriges Tekniska Attachéer STATT,-
Exportrådet ER,-
Svenska Institutet SI samt-

i Svenska InstitutetMedelhavsinstituten, dvs. Svenska Institutet Rom,-
i Forskningsinstitutet i Istanbul.Athen och Svenska

Även Sweden har haft utlandskontor, någotaktiebolaget StopNext men
särskilt givits direkt till bolaget. statliga finansie-anslag har inte Den
ringen har Styrelsen för Sverigebilden lagt uppdrag påskett utattgenom

denbolaget. Styrelsen för Sverigebilden avvecklades 30 juni 1995. Ett
bildat. marknads-bolag, Svensk Turistutveckling DetAB, ärnytt nya

föringsbolaget med och näringenskall 50 %ägas gemensamt statenav
aktier i bolaget för mkr vardera.med 50 %. och näringen tecknarStaten 5

utlandsorganisation dels genomföraBolaget skall dels driva över-sn
gripande marknadsföringsinsatser. Befintliga utlands-informations- och
kontor drivs det bolaget.nu av nya

nämligen utlandsmyndig-figuren redovisas vissa myndigheter,l även
for internationellheterna UM, Exportkreditnämnden EKN, Styrelsen

och teknikutvecklingsverketutveckling SIDA och Närings- NUTEK.
har aldrig haft något utlandskontor, nämndenEKN inte och har utan

replierar i sin verksamhet bl.a. handelskontoren och ambassadema.
SIDA har haft fältkontor i biståndsländema. kontorDessa är numera
integrerade i ambassadema. har inga utlandskontor.NUTEK Däremot
finns inom Sverige väl utvecklat kontaktnät med Almi Företagspartnerett

och utvecklingsfondema.AB dess dotterbolag de förutvarande
figur har den nybildade Delegationen för utländska investering-I 1 även

i tagitsSverige in Sweden Agency ISA med. harInvest ISAar - -
fr.o.m. uppgiftden juli 1995 övertagit den Styrelsen for Sverige-l som
bilden tidigare hade, främja utländska investeringar i Sverige. åretsIatt
budgetproposition 199495:100 bil. 39 bör haprop. 13 ISAatts. anges
viss eller inhyrd representation utomlands delegationen börattsamtegen
samarbeta med de svenska beskickningarna och med andra aktörer som

och utlandet.ER de svenska handelskamrama i Handelskamramat.ex.
fyller viktig funktion bl.a. vad gäller främja Numeraatt exporten.en
utgår inte tilldock något organisationsstöd handelskamrama och de har
därför inte tagits med i figuren.

Vid utlandsmyndighetema de svenska ambassademadvs. och general-
konsulaten i utlandet finns förutom de tekniska attachéema antalett stort
andra specialattachéer. verksamhet regleras generellt i FörordningenDeras
1990: ändrad 1992:951 med instruktion for specialattachéer vid1108, ut-
landsmyndighetema. Enligt denna förordning regeringen, i några fallutser

specialattachéema. ansvarsområde och uppgifter fastställs i för-UD, Deras
ordnandet. specialattaché skall på begäran sin huvudman full-En även av

uppgifter faller inom huvudmannens ansvarsområde.göra som
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Chef för specialattachéerna chefen för den utlandsmyndighet därär atta-
chén stationerad. Specialattachén skall hålla sin chef liksom beskick-är
nings- och delegationschefer i andra verksamhetsländer underrättade om
sin verksamhet och deras rådgivare. frågor Utrikespolitiskl naturvara av
skall specialattacheér följa deras direktiv.

utrikesförvaltningenInom har antalet ambassader och generalkonsttlat
successivt minskat. dag finnsl det 100 utlandsmyndigheter och beslutca

Ävenhar fattats dra ytterligare antalet utlandskontor inomattom
STATT och har minskat ochER med krympande kan ytterligareresurser
nedläggningar förväntas.

STATT har för närvarande nio zllandsOntor. iKontoren Bonn,
London, Tokyo, Paris och Washington samlokaliserade med respektiveär
ambassad. Någon teknisk attachéverksamhet bedrivs i övrigt inte vid
ambassaderna. Budgetåret 199495 hade STATT 60 anställda vidpersoner
fältkontoren.

harER antal utlandskontor. ER har handelskontor i 35ett stort egna
städer, kontor ingår i ambassaderna finansieras ER. lvarav sex men av
Lissabon, New York och Paulo sköterSao handelskamrarna ER:s upp-
gifter enligt särskilt avtal mellan och handelskammare.ER Totaltresp.
har ER 160 anställda vid sina handelskontor iruntca personer om
världen. länderl 50-tal ambassaden för den exportfrämjandeett svarar
verksamheten och verksamheten finansieras härvid anslag.UD:s löver
hälften dessa länder har verksamheten sådan organisation attav en
ambassaderna givits betalt för vissa tjänster.rätt att ta

SI har bara utlandskontor Svenska kulturhuset i Paris chefett vars- -
ackrediterad kulturråd. Vid detta kontorär nio anställ-ärsom ca personer

da. Vid några ambassader finns det särskilda kulturrådkulturattachéer,
vilka finansieras anslag. TillsättningenUD:s dessa tjänsteröver skerav
normalt i samråd med Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet och
Sl.

Svensk Turistutveckling har turistkontorAB i Oslo, Köpenhamn,
Helsingfors, Hamburg, Paris, London, Haag, Milano, New York och
Tokyo. Totalt har 30 anställda Litomlands. Yorkl New ochman personer
Tokyo de svenska turistkontoren samlokaliseradeär med de övriga
nordiska ländernas kontor.

Vid hemmakontoren har för närvarande STATT, ochER Sl ll, 140,
respektive lOO anställda i Sverige. Aktiebolaget Next Stoppersoner
Sweden hade anställda i Sverige. Organisationernas hemma-personer
kontor ligger alla i Stockholm.

avsnittl 4.2 beskrivs STATT, och SvenskER, Sl, Turistutveckling AB.
Härvid redovisas bakgrunden till organisationernas tillkomst samt statu-

för och finansieringen verksamheten. Dessutom kortfattadterna av ges en
redovisning för den myndigheten Delegationen för utländska investe-nya
ringar i Sverige ISA.
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4.2 Beskrivning

4.2.1 Stiftelsen Sveriges tekniska attachéer

Bakgrund

Det statliga bidraget till den tekniska attachéverksamheten finansierades
ursprungligen dåvarande Styrelsen för teknisk utveckling STU underav

internationelladelprogrammet kontakter. Verksamheten reglerades i ett
avtal mellan STU och också bidrog till finansieringenIVA, verk-som av
samheten. Avtalet fastställdes ursprungligen regeringen.av

propositionenI statligt stöd till teknisk forskning och industrielltom
utvecklingsarbete prop. 197778: konstateradel l l föredragande statsrådet

samtidigt bidragit tillIVA attachéverksamhetens finansiering hadeatt som
IVA mottagit lika belopp från STU för bl.a.nästanett stort avsett ut-
redningar. Detta belopp utgjorde avsevärd del budgetIVA:s ochen av
medförde IVA hade svårt finansiera utredningar utanför STU:satt att
verksamhetsområde. Samtidigt tvingades STU bedöma antalatt ett stort
utredningsförslag från IVA.

lämplig lösningEn på detta problem enligt propositionen STUattvar
finansieringen för den teknisk-vetenskapliga attachéverksamhetenövertog

och samtidigt upphörde med lämna bidrag till skulleIVA. Detta föratt
lVA:s del innebära de medel tidigareIVA för attachéverk-att använtsom
samhet fritt skulle kunna disponeras för lVA:s utredningar. utgångs-En
punkt för regeringens överväganden dock IVA med medelattvar egna
skulle täcka det underskott i attachéverksamheten beräknadessom upp-
komma budgetåret 197778 och IVA kommande svarade förävenatt
attachéverksamhetens administration.

propositionenl industripolitikens inriktning prop. 198081:130om
konstaterades uppdragsverksamheten vid attachéverksamhetenatt succes-
sivt hade ökat och den budgetåret 198081 svarade för 25 % verk-att av
samhetens intäkter. För uppfylla uppdragsgivarnas kvalitetskrav ansågsatt
det nödvändigt bygga uppdragsverksamheten på bidragsñnan-attvara en
sierad basverksamhet tillräckligt för attachéemaär destor attsom ge
grundkunskaper och den överblick utvecklingen uppdragen för-över som

propositionenI konstaterades vidareutsätter. attachéverksamhetenatt
bedrevs självständig verksamhet med regeringen utseddsom en en av
styrelse och med vissa administrativa tjänster hos IVA. klaraFör att
ansvarsfördelningen i förhållande till IVA föreslogs verksamheten iatt
fortsättningen borde bedrivas stiftelse. Inom för sådansom en ramen en
stiftelse avsågs verksamheten fortsätta enligt oförändrade riktlinjer.

Stadgar

Stiftelsen Sveriges Tekniska Attachéer STATT grundades ochstatenav
årIVA Enligt1981. stadgarna för stiftelsen, ändrade 1993-12-16,senast
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till ändamål insamling, analys och överföringhar STATT att genom av
till Sveriges tekniska utveckling.teknisk information från utlandet bidra

Stiftelsen verksamhet tidigare har bedrivits inomskall fortsätta den som
då-området och grundar sig avtal år 1978 mellan ochIVAettsom

teknisk utveckling.varande Styrelsen för
tillskjuts och enligt avtalStiftelsen består medel IVAstatenavav som

tillförs stiftelsen. verksamhet bedrivseller STATT:ssättannatsom
biträdandedels vid hemmakontor i Stockholm, dels attachéer ochett av

i inrymdapersonal vid faltkontor utomlands. kontor regel iDessa är
svenska ambassader.

åtta ordinarie ledamöter, tvåStyrelsen består högst utsesav varav av
Styrelsen skall och lämna förslagoch övriga regeringen. VDIVA utseav

till förordnande teknisk-vetenskapliga attachéer.regeringen avom
Styrelsen skall fastställa budget och i uppdrags-även taxorprogram,
verksamheten anslagsframställning och verksamhetsberättelselämnasamt
till regeringen.

Stiftelsens räkenskapsår skall omfatta tiden den juli-den juni.l 30
granskning stiftelsens räkenskaperStiftama varsin revisor för ochutser av

auktoriserad.styrelsens förvaltning. Minst revisor skallen vara
stiftelsen upphör med sin verksamhet skall dess tillgångar användasOm

för ändamål ansluter till det i stadgarna.som som anges
Ändring vidstadgarna beslutas enig styrelse tvåav av en samman-

fastställs regeringen.träden. Därefter ändringen av

Finansiering

Enligt mellan Svenska ochavtal den 30 april 1981 IVA lämnadeett staten
vid stiftelsens bildande, ekonomisk garanti för stiftelsens verk-staten, en

innebärande vidare skulle tillskjutasamhet tills medel tillatt staten
stiftelsenstiftelsens verksamhet. Vid bildandet tillfördes rörelsekapitalett

viss service till stiftelsenpå mkr. Enligt avtalet skulle lämna i2 IVA
form tjänster och lokaler för stiftelsens hemmakontor, såvidaexternaav
inte eller stiftelsen skulle ñnna detta uppenbart oförmånligt.IVA Dessa
tjänster regleras i avtal mellan och stiftelsen.IVAettm.m.

skrivelse juni bemyndigades regeringenden riksdagenl 10 1981en av
träffa i med vadnämnda avtal, i huvudsak överenstämmelseatt som anges

i propositionen industripolitikens inriktning 1980811130,prop. NUom
l98081:64, rskr. l98081:425. särskilt statsanslag tillEtt STATT
infördes fr.o.m. budgetåret 198182. uppgick till mkr då detDetta 13ca
infördes IO-årsperiodoch har därefter under i löpande priser tre-en
dubblats. budgetprocessen har stiftelsen behandlats denl som om vore en
myndighet.
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Förutom statsanslaget har STATT andra inkomstkällor. Enligt års-även
redovisningen för räkenskapsåret 199394 hade stiftelsen följande intäkter
1 000 kr:

Anslag från Näringsdepartementet 35 630-
Publikationsförsäljning 2 750-
Uppdragsintäkter 25 336
Ersättning för tjänster, kurser konferenseroch l 589- m.m.

Summa 65 305

STATT hade den 30juni kapitalfond1994 på mkr8,2 och dispo-en en
sitionsfond 8,7 mkr. Storleken på kapitalfonden skall enligt styrelsens
beslut uppgå till 12 verksamhetens årliga omsättning. Fondenprocent av
skall kunna täcka eventuella avvecklingskostnader för verksamheten. Med-
len i dispositionsfonden skall användas för extraordinära, oförutsedda
utgifter i verksamheten. exempel härpåEtt valutakursförändring-är större

kan drabba attachéverksamheten hårt, eftersom huvuddelen ut-ar som av
gifterna betalas i utländsk valuta.

1994 års budgetproposition1 prop. 199394:l00 bil. 13 föreslog rege-
ringen anslaget till skulle minskasSTATT till mkr33,6 för budgetåretatt
199495 jämfört med mkr året innan.35,6 Minskningen anslaget moti-av
verades med det allvarliga statsfinansiella läget.

Wd riksdagsbehandlingen propositionen ansåg emellertid Närings-av
utskottet l99394:NU15 det, i likhet med vad föreslagits iatt som
motion N305, krävdes statligaökade insatser för hjälpa småföretagenatt

komma exportmarknaden. detta hade,För i nämnda motion,att före-ut
slagits 50 mkr. Utskottet ansåg dock det borde räcka med ökaatt att
anslaget till STATT med 8 mkr för möjliggöra ökat tillstöd små-att ett
företagen. Riksdagen beslutade i enlighet med vad utskottet hade förordat
och anvisade anslag på mkr för41,6 verksamheten under budgetåretett
199495. kan ifrågasättasDet uppgiften hjälpa småföretagen påatt utom
exportmarknaden inom Stiftelsens nuvarande ändamålsparagraf.ryms

årsl 1995 budgetproposition 199495: bil.100 13 föreslogs STATTatt
för budgetåret 1995-1996 l månader8 skulle tilldelas anslag 48,8ett
mkr. Förslaget innebar anslaget för perioden juli 1995-juni 1996att
räknades ned med mkr, vilket1,5 motsvarade real nivåsänkningen
3 %. propositionenl hänvisades till den gjortsäven översyn som av
STATT se nedan och framhölls regeringen efter överläggningar medatt

skulle behandlalVA frågan den framtida verksamheten och organisa-om
tionen. Riksdagen beslutade i enlighet med propositionens förslag.

regleringsbrevet1 för innevarande budgetår 199596 anslagetattanges
till STATT XIIN 3 disponerasF Kammarkollegiet och det be-attav
talas i förskott månadsvis till STATT med högst artondelut en av an-
visade medel. Några villkor för medlens användning och krav åter-
rapportering inte i regleringsbrevet.anges

6 15-1047
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Resultatredovisning

har iSTATT till regeringen i april 1994 Resultatuppföy-rapporten om
vid Sveriges Tekniska Attachéer redovisat vilka resultatning uppnåttman

i förhållande till följande delmål:

Intäkter från uppdrag: mkr18,0
Antal specialstudier: 7°
Antal seminarier: 22-
Antal notiser: 1 520-
Antal skrivna utlandsrapporter: 39-
Antal bilagor i teknik ochNy DI: 4-

konstateras måluppfyllelsen utfallitl till belåtenhet. Irapporten att tre
fall har mål nåtts och vad gäller intäkter från uppdrag ochuppsattaav sex
seminarier de uppnådda resultaten bättre måldeär än sattssom upp.

Översyn attachéverksamhetenav

STATT:s AttachéverksamhetenI PLAN 96 i framtiden disku-rapport -
terades möjligheterna bolagisera uppdragsverksamheten och läggaatt
denna dotterbolag till stiftelsen. fördelEn med dotterbolags-ettsom
formen ansågs verksamheten blir tydligare för uppdragsgivamaattvara
och kan få till stånd kraftfullare styrning verksamheten.att man en av

fickl 1994 Olsson IVA ochIngemar Arne Eriksson Närings-mars
departementet i uppdrag STATT:s huvudmän göra översynattav en av
verksamheten. Resultatet har redovisats i Strate-översynen rapportenav
giska vägval för öka värdet teknisk-vetenskaplig information Dsatt av
1994:111. konstaterasI bl.a. attachéverksamheten harrapporten att
genomgått förändringar STATT har låg synlighet bland destora attmen
mindre företagen samtidigt kompetenssvängningar tidenöver är ettsom
hinder. föreslåsI bl.a. bör:STATTattrapporten

teknikpolitiskaHa systemanalyser och tekniköverföring huvud-- som
uppgift.
Spela viktig roll kunskapsinhämtande organisation och häri-en- som

bidra till genomtänkta strategier företag,hos myndigheter ochgenom
regeringskansliet.
Bedöma vilken kunskaps- och teknikutveckling kan förutses- som .
globalt.
Samverka med andra näringspolitiska särskilt NUTEK före-- organ, som
slås få möjlighet påverka användningen STATT:s basanslag.att av
Utnyttja specialister i utsträckning varit brukligt.större än- som

-Öka tekniköverföringen till de mindre företagen etablera avtals-samt ett-
bundet och rikstäckande samarbete regionalamed de utvecklingsbolagen
eller organisation i syfte få bättre marknadskontakter medattannan
dessa företag.
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l behandlas organisationsformen varvid dels bolags-ävenrapporten
fonnen, dels myndighetsformen diskuteras. Fördelen med bolagsformen

ägarstymingen verksamheten underlättas jämfört medattanses vara av en
stiftelse. Nackdelen det sannolikt inte möjligt förenaär äratt att
bolagsformen med bibehållande diplomatstatusen. Utredamaett av anser

denna nackdel så avgörande bolagsformen inte bör väljas.att är att
Den potentiella ställning STATT har intresse för mångaärsom av

kunder. Förslaget till myndighetSTATT efter finskgöraatt en som -
förebild skulle inordnas i bedöms kunna kommaNUTEK försämraatt-
kundkontaktema. hittillsvarande passivaNUTEK:s hållning till STATT
talar också sådan lösning.mot en

bakgrundMot vad framkommit i översynsarbetet och direktivenav som
till vår utredning har förstyrelsen STATT uppdragit sin VD medatt
hjälp konsultmedverkan ytterligare och lämna förslag tillövervägaav
styrelsen lämplig framtida Organisationsform.

4.2.2 Sveriges Exportråd

Bakgrund

År bildade1887 antal svenska exportföretag Sveriges Allmännaett
Exportförening huvuduppgift enligt stadgarna bl.a.attvars var genom
inforrnationsverksamhet främja Sveriges utrikeshandel, särskilt avsätt-
ningen i utlandet svenska produkter. börjanl 1970-talet uppgickav av
antalet medlemsföretag till företag tillsammansl 130, svarade försom
90 % Sveriges export.av

Sveriges Exportråd ER bildades den juli efterl 1972 förhandlingar
mellan och näringslivet. avtal mellanl dåvarandestaten ett staten genom
Handelsdepartementet och näringslivet Allmänna Exportföreningengenom
drogs riktlinjerna för Exportrådet, skulle bli det centrala organetupp som
för planering, samordning och genomförande åtgärder för främjaattav

från Sverige. ñckER i uppgift samordna den kommersiellaexport att
delen handelssekreterarkontoren, sluta samarbetsavtal med statligtattav
stödda utlandshandelskamrar samråda med UD den kommer-samt att om
siella verksamheten vid ambassader och konsulat.

Motiven för inrättande förER det statliga stödet tillsamt export-av
främjande åtgärder återfinns i 1972:31. propositionenl bl.a.prop. angavs

den exportfrämjande verksamheten under 1960-talet bedrivitsatt olikaav
organisatoriskt samband och samordning myndig-utan attorgan en av

heters och organisationers verksamhet borde ske, liksom förstärkningen
av resurserna.

Den julil 1972 upphörde Exportföreningen i sin gamla form. Perso-
nalen ca 100 personer överfördes till det nybildade Exportrådet.

1972 års avtal mellan och Exportföreningen gällde under för-staten en
söksperiod fyra år. Huvudmännen beslöt dock efter utvärderingom en av
Ekzs verksamhet redan frånER den julil 1975.att permanenta
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År administrationen1975 Exportrådet handelssekreterar-övertog av
verksamheten från dåvarande Handelsdepartementet. skedde i enlig-Detta
het med lagen 1975:490 beslutanderätt för Exportrådet beträffandeom

Århandelssekreterare 1980 fick Exportrådet s.k. funktionellävenm.m.
direktivrâtt utrikesrepresentationen frågai exportfrämjandegentemot om
åtgärder 197980:prop. 16.

Enligt års avtal skulle verksamheten vid finansieras1972 ER genom
abonnemangsavgifter, statliga bidrag och avgifter från de deltagande
företagen. Abonnemangsavgifterna skulle i huvudsak täcka kostnaderna
för den verksamhet inte Lippdragsfinansierad. exportaktionerDesom var

genomförde i med företagenER samarbete betalades med statliga bi-som
skulledrag och avgifter från företag. Målet företagendeltagande attvar

stå för de kostnaderna för respektive50 aktion.procent av gemensamma
Under den fyraårsperiod avtalet täckte bidrog med faststaten ettsom

förbelopp hela perioden på mkr. bidrag utgjorde13 Detta dels finan-ett
siellt tillskott för bygga och konsolidera verksamheten, dels bidragatt upp
till kostnaderna för Exportrådets tjänster till den mindre industrin.
Konsolideringsbidraget skulle enligt riksdagsbeslutet 1972 upphöra efter
fyra år.

På grund förändring i avtalet överföringoch statliga uppgifter tiltav av
Exportrådet har det statliga anslaget till successivt ökat.ER statligaDet
stödet till exportfrämjande åtgärder budgetåret 199192 dåstörstsomvar
det uppgick till mkr. propositionen259,5 l roll i denstatens export-om
främjande verksamheten vid Sveriges exportråd prop. 199192: 108 före-
slogs anslaget till under den kommande treårsperiodenER skulle redu-att

till hälften uttryckt i fast penningvärde. propositionenl attceras angavs
selektiva åtgärder bör begränsas till områden där det finns tydliga sam-
hällsekonomiska motiv för statliga insatser företagenoch själva böratt

för del kostnaderna för exportfrämjande aktiviteter.störresvara en av
Vidare målet bör främja svenskt näringslivs ochatt att exportangavs vara
internationalisering positivt påverkar Sveriges långsiktigasättett som
välfärdsutvecltling bör lägga tydligt uppdrag på förERsamt att staten ett

få vissa tjänster utförda sig samhällsekonomiskt angelägna.att tersom
propositionl nämnda konstateras Exportrådets juridiska form varitatt

oklar alltsedan rådets den nuvarande ordningen medstart, att ettmen
avtal grund för institution Exportrådet har vunnit hävd ochsom en som

de problem uppkommit denmed obestämda formen har lösts. latt som
propositionen konstateras Exportfrämjandeutredningen SOU 1991:3att
diskuterat olika organisationsformer stiftelse, aktiebolag, ekonomisk
förening och ideell förening utredningen rekommenderatsamt att att
rådet formellt bör betecknas ideell förening. propositionenlsom en anges
dock det bakgrund nuvarande ordning blivit allmäntatt mot attav accep-
terad inte finns anledning några ändringar.göraatt
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Avtal och stadgar

Enligt avtal mellan svenska och Sveriges Allmänna Exportföreningstaten
undertecknat den junill 1992 regleras verksamhetER:s i avtalet och i
stadgar, fastställts regeringen efter godkännande Exportför-som av av
eningen. Enligt stadgarna ER:s uppgift centralt serviceorganär att som
initiera, planera, samordna, marknadsföra och genomföra åtgärder för att
främja svensk Rådet skall särskilt:export.

insamla, bearbeta och tillhandahålla marknadsinfonnation,
lämna råd i samband med och internationalisering lederexport som
till export,
stimulera och stödja kollektiva och enskilda exportansträngningar.

ER skall planera och leda såväl handelssekreteramas verksamhet som
den exportfrämjande verksamheten inom utrikesrepresentationen. Till
rådet kan i övrigt efter överenskommelse mellanäven delegerasparterna
statliga förvaltningsuppgifter på i lag eller för-sätt som anges annan
fattning.

Genomförandet dylika uppgifter finansieras med medel statenav som
ställer till förfogande.

ER:s styrelse består åtta ledamöter, hälften regeringenutsesav varav av
och hälften Exportföreningen. Styrelsen inom sig ordförande.utserav
Styrelsen planerar och bestämmer inriktningen Exportrådets ochav
handelssekreteramas verksamhet, beslutar i frågor budget for ochom
uppföljning Exportrådets och handelssekreteramas verksamhetav samt
anställer VD och vice VD.

För överläggningar i övergripande frågor rörande Exportrådets verk-
samhet ioch frågor förhållandet mellan skall detparternasom avser
ñnnas representantskap. Till detta skall varderaett högst fyraparten utse
ledamöter, däribland statssekreteraren för utrikeshandelsfrågor och ord-
föranden i Exportföreningen.

Alla företag i Sverige har möjlighet anlita handelssekreterarnaER,att
och UD:s exportfrämjande verksamhet efter godkännandesamt,m.m. av
rådet, svenska dotterföretag och försäljningsorganisationeräven i utlandet.
De företag har tecknat abonnemang med rådet får rabatterat pris påsom
de tjänster rådet utför.som

bedriverER aktions- och uppdragsverksamhet i samverkan med företag.
Verksamheten finansieras normalt med medel från företagen. ER skall
inom för sin exportfrämjande verksamhet avgift utföra tjänsterramen mot

begärs svenska myndigheter.som av
Styrelsen och skall årligenVD verksamhetsberättelse och ettavge en

bokslut bestående balans- och resultaträkning, anslagsredovisningav samt
ñnansieringsanalys. Verksamhetsberättelsen och bokslutet skall över-
lämnas till regeringen och Exportföreningen den oktober.15senast

Styrelsens och VD:s verksamhet skall granskas revisorer. Rege-treav
ringen och Exportföreningen vardera revisor och tillsammansutser ut-en

auktoriserad revisor Revisorernas granskning skall omfattaser man en
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anslagsredovisningen balans- och resultat-verksamhetsberättelsen, samt
räkningen.

fårrevisionskontoret vid regeringskansliet granskaoch ER:sRRV an-
utförande statliga myndighetsuppgifter.vändning statliga medel och avav
medgivande från Exportföreningen.Ytterligare revision förutsätter

ansvarsfrihet förRegeringen Exportföreningen beslutar i frågoroch om
februari.skall föreligga den 28styrelsen och BeslutenVD. senast

arvode till styrelseleda-Beslut ändringar stadgarERzs samt omom av
efter Exportföre-revisorer fattas regeringen godkännandeochmöter avav

ningen.
Exportföreningen innehåller bl.a. reglerAvtalet mellan ochstaten om

finns i stadgarna.rådets uppgifter motsvarande de Härutöverm.m. som
handelssekreterarna skall regeringen påi avtalet bl.a. utsesatt avanges

skall samråda med vid planeringenförslag rådet rådet UDattsamt avav
utrikesrepresentationen.viss verksamhet förutsätter medverkan Detavsom

exportfrämjandeockså rådet kan ingå avtal den verksam-att omanges
utlandet. Vidare uti-handelskamrar iheten med svenska att statenanges

samhällsekonomiska intresset skall bidra tillfrån bedömning deten av
rådets finansiering av:

upplysnings- och rådgivningsverksamhet,
företag vilka syftar till:vissa projektaktioner i samverkan med

mindre medel-utveckling export-oerfama, fram för allt ocha av
företagsstora, export,

svårbearbetade eller avlägsna marknader ochb tillexport
inriktning svenskt näringsliv ellerc manifestationer medstörre

svensk industri, efter samråd med UD.

och tills vidare. UppsägningAvtalet trädde i kraft den juli 1992 gällerl
avtalet skall ske med minst månaders varsel. Upphör avtalet18 attav

Exportföreningengälla, delas rådets tillgångar lika mellan ochstaten
såvida inte Tvist avtalet skall skiljedom.avtalas. avgörasannat genomom

Instruktion för handelssekreterarna

har fältorganisation, de s.k. handelskontoren. faltorganisa-ER 1en egen
tionen ingick tidigare statligt finansierade handelskamrar i utlandetäven

dessa har något ombildats till handelskontor och ñnan-med undantagmen
sieras således ER.genomnu

Handelssekreterarna myndigheter verksamhet regleras i förord-är vars
ningen 1988:1093 med instruktion för handelssekreterarna. Enligt för-
ordningen leds handelssekreterarnas verksamhet ER.av

Handelssekreterarna förordnas regeringen efter anmälan ER.av av
Handelssekreterarna efter godkännande personal i månanställer, ER,av

behov regeringenoch tillgång medel. Om inte föreskriver ärannatav
handelssekreterare underställd den svenska beskickningschefen i verk-en

samhetslandet det förbindelser med det landets myndigheter.gällernär
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Finansiering

Enligt resultaträkningen för räkenskapsåret 199394 uppgick de totala
rörelseintäktema för inkl.ER handelssekreterarverksamheten till
429,9 mkr, statliga177,5 det uppdraget, 4,5 mkr SPEkon-varav var var
sultstöd statligt uppdrag, 224,6 övriga intäkter från företag ochvar
21,3 mkr abonnemangsintäkter. Intäkterna efter Föravdrag köpvar av

Åretsoch tjänster 277,8 mkr. resultat blev överskottettvaror var
mkr.3,5

Enligt balansräkningen uppgick det kapitalet den juni30 1994 tillegna
17,5 mkr.

Under år har vissa ERzs satsningar bedrivits i bolagsform. lsenare av
Exportrådskoncemen ingår fyra rörelsedrivande bolag vilka hade följande
antal anställda och omsättning budgetåret 199394:

Exportrådet Språktjänst AB 9 25,2 mkrpersoner
Sveriges Handelskontor HelsingforsAB 4 mkr2,6personer
Swedish Trade Council Business Support
Office AB 1 mkr1,3person

ABExportrådet Exportsäljare 92 9,8 mkrpersoner

Exkl. bidrag från Arbetsmarknadsverket.

Totalt har omsättningen varit i oförändrad undersett 1990-stort sett
talet. Minskningen statsbidraget har kunnat kompenseras ökadeav genom
företagsintäkter. Genom marknadsmässig prissättning ochen mer nya,
långsiktiga konsulttjänster foretagsintäktemaökade under tvåårsperioden
juli 1992-juni 1994 med 80än procent.mer

anslagsframställningenl för 18 månader1995-1996 begärde fåER att
statsanslag för exportfrämjande åtgärder på totaltett 221,5 mkr, vilket om

hänsyn till devalveringseffekter skulle innebära realt oförändrattas ett
anslag.

l 1995 års budgetproposition 199495: bil. föreslogs100 4 anslagetatt
Exportfrämjande åtgärder skulle uppgå till mkr,231,4 216 mkrvarav
till ochER mkr till15,4 regeringens disposition. I propositionen redo-
visade regeringen följande överväganden:

Genom riksdagens beslut år har1992 grunden lagts för fortsattett
från sida i Exportrådet. Samtidigt har statsmakter-statensengagemang

inriktningen rådets verksamhet preciserats. En avsevärdnas syn av
neddragning har företagits det statliga anslaget sedan 1992.av

De två huvudmännen för Sveriges Exportråd, och Sveriges all-staten
exportförening, har lagt fastmänna Exportrådetsen gemensam syn

verksamhet i det avtal grunden för verksamheten. Denutgörsom nu-
varande verksamhetens inriktning enligt huvudmännen godutgör en
grund för Exportrådets verksamhet centralt serviceorgan för export-som
främjande på sikt.även



1995:93SOU168

genomförts i syftearbetemålmedvetetExportrådet harlnom attett
till förändrade förutsätt-organisationen deverksamheten ochanpassa

omfattande besparingsarbete harårningarna sedan beslutet 1992. Ett
i verksamheten har ökatföretagsintäktemagivit viktiga resultat och

har höjts. Vidare harservicenivån till svenska företagsamtidigt som
målbakgrund detydligare rådettjänsteutbudet deñnierats mot avav

mellan huvudmännen.fast i avtalet Detuppgifter har lagtsoch som
Uppföljningen vaddefmierats tydligare.har ocksåstatliga uppdraget

regering-och resultat enligtanvändninggäller det statliga anslagets är
rådetarbete har inletts inomsärskild betydelse.mening Ett somavens

härvidlag. Regeringenförbättringarsyftar till ytterligare avser noga
effektivisering verksamheten.medfölja rådets fortsatta arbete av

fortsättningen vikt inomiExportfrämjande kommer att storäven ges
fungera Exportrådetsför effektivtutrikesrepresentationen att som

ellerhandelssekreterareutlandsorganisation i länder saknar sam-som
också goda skäl efter-finnsarbetsavtal med handelskammare. Det att

utomlands.med handelskammareutökat samarbetesträva ett

regeringen förslagit.enlighet med vadRiksdagen beslutade i
anslagetinnevarande budgetår l 99596regleringsbrevet förl attanges

reglerings-Utrikesdepartementet.2 disponeras ltill IIIUDER E av
för anslagetsåterrapportering och vissa villkorpåbrevet mål, kravanges

framgår nämnda avtalmålanvändning. deFörutom ovan angessom av
prioriteras i rådets verksamhetbörde små och medelstora företagenatt

Utländsk förInstitutet för Rättskall uppdraER attattsamt svara
innebäråterrapportering ERexportservice inom sitt område. Kravet att

verksamhetsberätt-till regeringen skall lämnaden oktober15 1995senast
verksamhetsåret. Verksamhetsberätt-det gångnaelse och bokslut avseende

innehålla följande redovisningar:elsen skall

service,fördelad på verksamhetsområdenverksamhetens utveckling-
regioner,projektaktioner, uppdrag och

prioritering avseende upplysnings- ochomfattning, inriktning och-
statsstödda projektverksamheten,rådgivningsverksamheten densamt

marknadsinformation,åtgärder for tillhandahållaatt-
företag,från små och medelstoraåtgärder för främjaatt export-

handelskammare och Almisamarbetet medåtgärder för utvecklaatt-
Företagspartner AB,

personalresursemasfaktureringens ochabonnentutvecklingen ut-samt-
veckling fördelade på regioner,

avseende uppdragsverksamheten.principer och prioriteringar-

vilkadetaljerad förteckningregleringsbrevetl överävenanges en
fastställerkostnader får belasta anslagsposten. Det ERäven attangessom

dessadebiterbara verksamhet ochprispolicy för handelssekreteramas att
verksamheten.inkomster får disponeras i
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Resultatredovisning

betänkandet roll främjandel Statens vid bil.export SOU 1991:3 6av
konstaterar Mårten Lindståhl för endast det totalaER 2-3 %att svarar av
exportfrämjandet och det bl.a detta skäl svårt uppskattaatt är attav
effekterna Någonjust verksamhet. effektbedömning redovisasER:sav
inte i betänkandet och har heller redovisats i verksamhets-ER:ssenare
berättelser. Däremot konstateras stadigt ökande efterfrågan på ER:sen
tjänster.

4.2.3 Stiftelsen institutetSvenska

Bakgrund

Stiftelsen Svenska institutet bildades Stiftelsen hade1970. emellertid en
föregångare i ideell förening Svenska Institutet bildades ien som- -
januari 1945 och hade i uppgift till för... Sveriges kultu-attsom gagn
rella, sociala ekonomiskaoch förbindelser med utlandet samordna och
stödja den upplysningsverksamhet Sverige och i utlandet, redanom som
pågår, där så kan finnas behövligt och lämpligt,samt att, upptaga nya
verksamhetsgrenar i kulturutbytets tjänst. Medlemmar i föreningen
Svenska Institutet kunde dels organisationer, bolag och andra före-vara
ningar, dels enskilda Institutets verkställande utgjordespersoner. organ av

råd med 100 medlemmar, styrelse och ekonomiutskott. Avett etten
rådets medlemmar utsågs hälften regeringen och hälften de betalan-av av
de medlemmarna.

På initiativ den s.k. Amerikautredningen tillsattes i februari 1944av en
organisationskommitté presenterade förslag till svenskt institutett ettsom
for kulturellt utbyte med utlandet. Förslaget redovisades i bilaga tillen
propositionen prop. 1944:266 angående ytterligare anslag till upplys-
ningsverksarnhet i utlandet. Organisationskommittén hade räknat med att
Institutets samlade utgifter skulle uppgå till kr,1 050 000 65 kr000varav
beräknades bli täckta medlemsbidrag och kr400 000 stats-genom genom
anslag.

Då regeringen i januari fastställde1945 stadgarna för Institutet hade
från privat håll kr lämnats och245 000 utfästelser fanns ytterligareom
bidrag till totalbelopp 400 000 kr. Genom godkänna stadgarnaett attom

denna finansiella bakgrund kom regeringen i princip godtamot att en
hälften-finansiering.

Principen hälften-finansiering kom dock inte upprätthållas.attom
Budgetåret 194546 statsanslaget 481 00 kr medlemsbidraget baravar men
267 000 kr. Statsanslaget kom sedan successivt öka medan medlems-att
bidragen i fast penningvärde minskade. Budgetåret 196667 uppgick stats-
anslaget till 5 460 000 kr och medlemsbidragen till 750 000 kr.

l 1966 års utredning Svenska Institutet SOU 1967:56 föreslogs attom
verksamheten i fortsättningen borde bedrivas i form ideelläven av en
förening. Utredningen konstaterade medlemmarnas bidrag till finansie-att
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ringen institutets verksamhet under år20 skapat känslaänav mer en av
medansvar för utlandsinformation och utbytesverksamhet.

propositionen institutetsl organisation och uppgifter prop.om m.m.
1970:45 konstaterades bidragsgivarnas medansvar värdefulltatt sättett
bidragit till verksamhetens förankring i det svenska samhället, detattmen
från såväl bidragsgivarnas institutets synpunkt ända-äregen som mera
målsenligt de enskilda bidragen tillförs utlandsinformationen i andraom
former, exempelvis stöd till enskilda projekt, för vilka bidragsgivamasom
har konkret intresse. föreslogs såledesStaten hela det ekono-ett överta
miska för institutet och verksamheten organiseras stift-ansvaret som en
else, benämnd Stiftelsen Svenska institutet SI.

Stadgar

Enligt stadgar för meddeladeSI regeringen 1970-06-29; senastav
ändrade 1994-10-06 har stiftelsen till ändamål att:

informationsverksamhet sprida kännedom i utlandet svensktgenom- om
samhälls- och kulturliv svensk utbildning och forskning,samt om
främja kultur- och erfarenhetsutbyte mellan Sverige och utlandet,-
främja undervisning i svenska främmande språk i utlandet,- som

för verksamheten vid kulturhusetSvenska i Paris.svara-

Stiftelsens förmögenhet består de medel regeringen anvisar tillav
stiftelsen och ersättning från uppdragsgivare för de ändamål som anges
i stadgarna.

Stiftelsen leds styrelse med tolv ledamöter, förordnasav en som av
regeringen för högst år. styrelsen ingårl institutets direktör, för-tre som

Övrigaordnas regeringen för tid högst fem år. styrelseledamöterav en av
förordnas regeringen för tid högst år. Bland ledamöterna skalltreav en av
ingå företrädare för Utrikes- och Utbildningsdepartementen för kul-samt
turlivet, folkrörelserna, de fackliga organisationerna och näringslivet.
Styrelsen beslutar bl.a. omfattning och inriktning stiftelsens verk-om av
samhet, anslagsfrågor tillsättning vissa högre tjänster.samt om av

Stiftelsen får inrätta utlandskontor, beslut härom skall under-egna men
ställas regeringen. Beträffande Svenska kulturhuset i Paris meddelar rege-
ringen särskilda föreskrifter.

Direktören leder stiftelsens löpande verksamhet. stiftelsenHos finns i
övrigt personal i mån behov och tillgång medel.av

Bokföring och revision vid stiftelsen skall ske enligt bestämmelser som
regeringen meddelar. fyra månaderSenast efter utgången verksam-ettav
hetsår skall stiftelsen verksamhetsberättelse till Utrikesdepartementet.avge
Stiftelsens räkenskapsår med det statliga budgetåret. Stift-överensstämmer
elsen skall årligen före den septemberl anslagsframställning tillavge en
regeringen och i samband därmed redovisa all personal.

stiftelsensOm verksamhet upphör skall dess tillgångar tillfalla stats-
verket.
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Finansiering

Under räkenskapsåret uppgick totala rörelseintäktema till199394 de
mkr, mkr intäkter från anslag, mkr170,0 125,1 38,2varav var var upp-

dragsersättningar inkl. medel från SIDA och mkr intäkter6,7 var av
avgifter och från försäljning trycksaker totala kostnadernaDeav m.m.
uppgick blev således underskotttill 172,3 mkr och resultatet ett om

mkr.3,3
har inget kapital. anslutet till statsverkets checkräkningS1 S1 äreget

och tillfälligt underskott kan således täckas kredit hos Riks-ett genom
banken.

nedanståendeS1:sverksamhet uppdelad 199394är sex program som
hade följande kostnader mkr:

Sverigeinfonnation 2l,l
2. Kultur 20,5

Utbildnings- och forskningsutbyte 56,l
Svenskundervisning l6,8
Svenska i Pariskulturhuset ll,8

AdministrationPersonal och Stockholm 43,8-

anslagsframställningen1 for budgetåret 18 månader be-1995-1996
gärde S1 ökninganslag 231,2 mkr, dvs. med 5 %.ett om en ca

årsl 1995 budgetproposition 199495: bil. 4 föreslogs anslaget100 att
for månaderUD:D1 1995-1996 18 skulle räknas ned med till5 %

88,8 mkr. Enligt propositionen skall anslagsnivån år ha sänkts med1998
11 %. propositionen redovisade regeringen följande bedömning:1ca

Efterfrågan på informations- och kulturutbytesverksamheten har ökat
markant från minstomvärlden. gäller detta i förhållande tillInte Väst-

Östeuropaoch inkl. Baltikum. finnsDet starkt ökad efterfrågan frånen
utlandet, liksom uttalade önskemål från svenska intressenter göraattom
Sverige känt och förankrat internationell samarbetspartner vidmer som
denna historiskt så viktiga tidpunkt.

Svenska institutets roll hemmabas för informations- kulturut-ochsom
bytesverksamheten vid utlandsmyndigheterna har fått ökad betyd-även
else personalneddragningar inom utrikesrepresentationen.genom

lnformationsmaterialet Sverige, liksom andra informationsaktivi-om
kulturevenemang i utlandet, måste hålla kvalitativt högteter, etc. en

nivå för internationellt.uppmärksammasatt
Tidigare besparingskrav har medfört anslagets andel för informa-att

tions- och kulturutbytesverksamhet har krympt. Till exempel har den
for utlandsmyndigheterna i informationsarbetet viktiga utställnings-
produktionen fått läggas och ñlmverksamheten har reducerats.ner

Institutets personal har i ökad utsträckning kommit i anspråktasatt
för verkställa de uppdrag finansieras med andra anslag ochatt som
uppdragsmedel.

För kunna uppfylla de övergripande målen med reduceratatt ett an-
slag måste Svenska institutet öka samarbetet med intressenter.andra
Den tekniken for beräkning ersättning for lokalkostnader innebärnya av
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institutet måste sitt lokalbehov och sin framtida lokalise-överatt se
ring.

Riksdagen beslutade i enlighet med vad regeringen föreslagit.
regleringsbrevet för innevarande budgetårl 199596 anslagetattanges

XUD l disponeras för forvaltningskostnadeiD S1 och informations-av
verksamhet i samverkan med bl.a. de svenska utlandsmyndighetema. I
regleringsbrevet mål, uppdrag och krav återrapportering. Före-anges
skrifterna i regleringsbrevet omfattande tidigare och harär än ettmer
innehåll liknar innehållet i regleringsbreven till myndigheter. Blandsom
villkoren för anslaget vissa förordningar gäller för statligaattanges som
myndigheter skall tillämpas också för Sl. gäller anslagsförordningenDetta
1 förordningen9921760, myndigheters1993: 134 årsredovisning ochom
anslagsframställning förordningen 1994:l4 statliga myndig-samt om
heters betalningar och medelsförvaltning.

Resultatredovisning och aktuella utredningar

Slzs verksamhetsberättelse för 199293 i huvudsak beskrivande artvar av
och effekterna verksamheten framgick inte. I verksamhetsberättelsenav
redovisas med några från fältetröster hur SI uppfattas antalettav
samarbetsparter utomlands. Någon systematisk kundundersökning har SI
inte gjort.

För 199394 har lämnat särskildS1 resultatredovisning. inne-Dennaen
håller uppgifter antalet utgivna publikationer olika slag, kontakt-om av

och projekt, stipendier, resebidrag antalet förfrågningarsamt ut-resor om
landsstudier. Resultatredovisningen således fortfarande beskrivandeär av

förordet tilll redovisningen S1 produktion och distributionart. attanger
material och tjänster inom olika verksamhetsområden förhållandevisärav

enkla utvärdera syftet volymer och spridningatt är mätaatt samtom upp-
märksamhet för publiksiffror, betydligtdet svåra-ärattevenemang men

konkret värdera insatser det gäller kvalitet elleratt mätaatt attre om
klarlägga långsiktiga effekter, höjd kunskapsnivå eller attitydföränd-t.ex.
ringar hos intressenterkunder. Vidare SI löpande resulta-att mäteranges

i prestationstermer arbete har inletts för förbättratet attsamt ett att
mätinstrumenten och mätmetoderna sambandet åtgärd-effekt liksomom

förhållandet åtgärd-kostnad.om
Översyndepartementspromemorianl Svenska Bilder .Sverigeinfor-av-

Ds 1993:72 redovisas bl.a. följandemationen iakttagelser och förslag:

harS1 ändrat karaktär från ha varit kultur- och informationsorganatt ett°
till också bli myndighet för fördelning statsbidrag.att en av
Kombinationen kultur-, informations- och stipendieverksamhet på ut-- av
bytes- och forskningsområdet bör fortsatt hållas SI.samman av
Det nuvarande dubbelkommandot informationsfrågorna böröver- upp-
höra överflyttning infonnationsbyråsUD:s myndighets-genom en av
funktioner till SI.
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satsningaroch för klarasamordnaFör bättre störreattatt resurserna-
Sverigeinforrnation inrättas medforföreslås rådutomlands att ett egen

för Sverige-sammanslås med Styrelsenråd böroch dettabudget att
bilden.

stiftelse bör bevaras.verksamhetsfonnnuvarandeSI:s som-

verksamhetsformen:beträffandeföljandeutredningenl anges

associationsformvaletkonstaterasSammanfattningsvis kan att av
dagliga verksamhet.för institutetsmindre betydelsevarit och är av

aldrigoch produkterSI:s tjänsterSannolikt de flestahar avnämarna av
myndighet eller stiftelse.huruvida Sltanke ärägnat enenomen

åtnjuter allmän-har varit och SIviktiga sammanhangetiDet är om
genomför sinatrovärdig institution ochförtroendehetens upp-som en

ocksåMånga bedömareeffektivtgifter på rationellt och sätt.ett menar
nackdelar i form andrauppsåt.lyckats väl i detta DeS1att an-av
till insyn i verksamhetenringa möjligheterställningsvillkor och som

varitjämfört med institutetstiftelsefonnenibland förknippas med om
särskilda bestämmelser,eliminerasmyndighet har kunnat genomen

formella självständig-åtminstone densamtidigt bevarakunnatsom man
heten.

TuristutvecklingSveriges AB4.2.4

föreslog199192: bilaga 13budgetpropositionen prop. 100,1992l rege-
upphöra mkrSveriges turistråd skulle 50ringen Stiftelsen attsamtatt

marknadsföringsinsatser, förutsattskulle anvisas för attgemensamma
stod för framtida kostnader.näringen bidrog med belopp samtsamma

Turistrådets verksam-avvecklingRiksdagen beslöt våren 1992 en avom
fr.o.m. den julituristfrämjande verksamhet skulle 1het. Anslaget for

för upphandlingför Sverigebildendisponeras Styrelsen1992 avav
ochmarknadsföring Sverige turistlandtjänster med inriktning på av som

investerings-informera Sverigefr.o.m den juli 1993l ävenatt om som
organisationer inom turistområdetföretag ochland. Hösten 1992 startade
Council ABNext Sweden,bolag, Travel Tourism StopSwedishett

marknadsföringsinsatser förskulle tillhandahålla informations- ochsom
Sverigebildentill Sverige. Styrelsen förutveckla resandet i ochatt

från detta bolag, hadeupphandlade till delen sina tjänsterstörsta som
Verksamhetsåret 199293 i bolagetturistkontor i länder.10 omsattes

mkr.123
investeringsfrämjandet ledde tillSammanläggningen turist- och enav

Sverigebilden. Regeringenotydligllet i verksamheten för Styrelsen för
budgetproposition l99495:l00 bil.l2föreslog därför i årets prop. att

juni VidareStyrelsen for Sverigebilden skulle läggas ned den 30 1995.
föreslog för turistfrämjande åtgärder för budgetåretregeringen detatt

reservationsanslag på mkr.1995-96 månader skulle anvisas 9918 ett
199495: 177 redovisadepropositionen turistpolitiken prop.l rege-om

proposi-mål turistpolitiken och definierade roll.ringen för lstatensuya
inrättas turistområdet medtionen delegation skulle inomföreslogs att en
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uppgift bl.a. följa utvecklingen inom turistnäringen och för kun-att svara
skapsutveckling. Vidare föreslogs det skulle inrättas bolagatt ett nytt
inom turistområdet. Bolagsformen skulle enligt propositionen erforder-ge
lig ñexibilitet i verksamheten och medge andra skulleäven änatt staten
kunna delägare och för finansieringen. Staten borde tecknatavara ansvar
aktier i bolaget intill belopp högst mkr och5 aktiemajoriteten iett av
bolaget borde innehas Härigenom skulle komma blistaten. staten attav

samlande kan medverka till förbättradägare koordincringen som en av
marknadsföringsinsatserna.

Det bolaget borde enligt propositionen ha huvudkontor ochettnya
marknadskontor utomlands. Marknadskontoren borde finnas i länder som

betydelsefulla för turismen iär Sverige och inte lämpligen kansom
bearbetas från Sverige. På vissa fjärrmarknader skulle det kunna vara
lämpligt bolaget samverkar med motsvarande nordiskaatt En prak-organ.
tisk samverkan borde ske med andra statligt finansierade ärorgan som
verksamma utomlands. Initiativ borde för bearbetaövervägas att nya
marknader, de betydelsefulla för Sverige. Enligt propositionenärom
borde det ankomma regeringen bestämma hur den övergripandeatt om
marknadsföringen och informationsverksamheten i detalj skulle vara orga-
niserad nå överenskommelser med företrädare för näringensamt att om
ägandet i det föreslagna bolaget jämte dess Verksamhetsinriktning.

Riksdagen har fattat beslut inriktning och omfattningen turist-om av
politiken 199495:KrU28, rskr. l99495:395 i huvudsak i enlighet med
propositionens förslag.

I Utredning avseende bolag för internationell marknadsföringrapporten
Sverige turistland juni föreslås1995 bl.a. bör stå föratt statenav som

det riksintresse turismen och aktie-representerar att staten ettsom genom
ägartillskott skall säkerställa basverksamheten i bolagets marknadsaktivite-

helhetskaraktär. Näringen skall stå för finansieringter aktiviteter iav av
form kataloger, där regioner, produktermässor profileras.av m.m. m.m.
Det den medfinansiering näringen skall denatt inom bo-anges som ge
laget bedrivna verksamheten på sikt bör uppgå till beloppsamma som

tillskjuter med avdrag för den basinformationstaten nödvändigsom anses
utifrån nationella perspektiv tillhandahålla på deatt utländska marknader-

na.
l regleringsbrevet för innevarande budgetår 199596 verk-attanges

samheten inom turistområdet skall bedrivas dels i myndighet Turist-en ny
delegationen med uppgift bl.a. samordna olika statliga insatseratt samt

följa utvecklingen inom turistområdetatt och för kunskapsutveck-svara
ling, dels i tillsammans med turistnäringen bolagett staten medägtav
uppgift för övergripande marknadsföringatt och informationsvara utom-
lands Sverige turistland. I regleringsbrevet anslagetav attsom anges
XNzA 8l mkr disponeras Näringsdepartementet. dessaAv medelav
får högst mkr5 användas för teckna aktier i det bolag skallatt som svara
för övergripande marknadsföring och information utomlands Sverigeav

turistland.som
Turistdelegationen inrättades den julil 1995. Det bolaget inomnya

turistområdet Svensk Turistutveckling bildat.AB är
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i Sverigeinvesteringarför utländskaDelegationen4.2.5

främja utländskamyndighet förISAjuli inrättadesDen 1995l attnyen
instruktionsin 1995:962skall enligtinvesteringar i Sverige. ISA

till utländska före-medverkakontakter aktivtinformation och attgenom
företag för fåsamverkar med svenskaelleri olika former investerartag

nyinvesteringar i Sverige. ISA skall:ochtill stånd nyetableringar

och projektverksamhetinformations-, kontakt-strategi förutforma en
och företag,branschermed avseende på länder,

olika slag infor-informationsverksamhet och spridabedriva aktiv av
bild Sverige investe-övergripandebl.a.mation somavger ensom

branscher och vissa ekono-beskrivningardetaljeraderingsland och av
förhållanden,etableringsmässigamiska och

myndigheter, regionala ochbl.a. företag,vid förfrågningar frånrådge
verk-kompetensutveckling personallokala vid ärsamt av somorgan

i landet,investeringsfrämjande åtgärdermedsam
framkommit dels i samarbetefölja projektinitiera, driva och somupp

delegationens och andramed regionala aktörer, dels egna sam-genom
förslag,arbetspartners

bl.a.utlandsmarknademabedriva verksamhet på genom egen represen-
marknaderna,tation de viktigaste

med bl.a.i Sverige och utomlandssin samverkai verksamhet --
lokalamyndigheter regionala ochstatligaföretag, berörda samt organ,

och
delegationens verksamhets-anknytning tillsig i ärenden medyttra

område.

högst tio ledamöter,Enligt bestårinstruktionen ISA utsessom avav
ordföranden förtid. Regeringen ISAregeringen för bestämd ävenutseren

kansli.och chefen för myndighetens
utredningenuppbyggnad.för närvarande under l InvestISA inär

juniverksamhet ochSweden Förslag tillISA organisationAgency - -
omfatta tio ikansli skall1995 har föreslagits lSA:satt personer

två i ochhemmaorganisationen och fyra i utlandet, Japanvaravpersoner
föreslagits i möjligatvå i utredningen har vidare ISAUSA. 1 störstaatt

organisationerandra myndigheter och förutsträckning bör samverka med
kompetens.på existerande och Dedärmed kunnaatt ta resurservara

inom för respektivevilka samverka skall,med ISA önskarparter ramen
detta och således bidra medegenintressemandat, ha ett egnaegna av
i Sverige framföralltAktuella samarbetspartners NUTEK,ärresurser.

offentligade regionala aktörerna denArbetsmarknadsdepartementet,
utlandet tek-och privata Aktuella samarbetspartner isidan ER. ärsamt

beskickningar ochniska handelskamrarattachéer, handelssekreterare, samt
konsulat.

innevarande budgetår 199596 anslagetregleringsbrevet förl attanges
medlenoch huvuddelenXIIN mkr disponeras ISAA 74 att avav

for informations- och projekt-skall användas till täcka kostnadernaatt
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verksamhet de fasta kostnaderna för kansli och utlandsrepresentation.samt
ISA skall fore den oktober lämnal 1995 överslagsmässig redovisningen

förbrukade medel med fördelning personal, kontor och huvud-av en
Ävensaklig verksamhet. kostnader för planerade åtgärder inteännusom

genomförts bör redovisas. ISA skall också i samband med den halvârsvisa
återrapporterin resultaten avseende verksamhetsmålen redovisa for-gen om
brukningen medel delegationens verksamhet. Dessutom skall skeav en
särredovisning kostnaderna for de olika projekten de fastautöverav
kostnaderna. Kostnaderna för delegationens representation utomlands skall
också redovisas.

Överväganden4.3 och förslag

4.3.1 Inledning

områdetinom organisationer med utlandsverksamhet varierar omfatt-
ningen utgiftsåtaganden mellan olikade verksamhetsgrenarna.statensav

budgetåretFör 1995-96 18 månader utgår särskilda organisationsstöd
med följande belopp:

mkr till48,8 STATT,-
216 mkr till ER,

mkr225 till SI,
74 mkr till ISA, samt
81 mkr till Svensk Turistutveckling AB.

Vi kan konstatera STATT, ochER SI tidigare inte har gjort någonatt
resultatredovisning på statliga myndigheter ålagdasätts är göra.attsom
Vi har inte själva haft utvärdera vilka effekter de statligaattresurser som
stöden lett till. Vår allmänna bedömning dock det finns betydandeär att
möjligheter förbättra effektiviteten i verksamheten ochatt därigenomatt
minska totala utgifter: För uppnå besparingarstatens krävs framför alltatt

bättre samordning. Som framgår figur den1 nuvarande organisa-ären av
tionen splittrad vad gäller både hemmakontoren och utlandskontoren.

minskaFör splittringen och därmed uppnåatt högre effektivitet ochen
nödvändiga besparingar bör såväl hemma- utlandskontor slåssom sam-

l syfte finns det också anledning försöka få till ståndman. attsamma en
bättre samordning med ambassademas verksamhet.

angivetI perspektiv det nödvändigt klarläggaär vad skallattnu staten
för och bl.a.vad näringslivet skall för. Organisationenansvara svara av

utlandskontoren får givetvis med hänsyn till förhållandenaavgöras i varje
enskilt land. vissal länder kan det ändamålsenligt uppdrat.ex. attvara
vissa uppgifter handelskammaren. Syftet med organisationsförändring-

bör uppnå synergieffekter i verksamheten, effektivareattama vara en
styrning och administration verksamheten statsñnansiell be-samtav en
sparing. Vi utgår från översynsarbetet intensiñeras inom regerings-att
kansliet.
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Övergripande vid ochverksamheten STATT, ER lSAmål med är att
Verksamheten vidsysselsättningen i Sverige.främja tillväxten och

inom närings-till vissa nyckelpersonerSTATT, riktar sigER och ISA
dem. Vi kommersakliga samband mellanlivet. finns alltså starkaDet

organisationerna forbehandla dedärför i det följande treatt som en grupp
sig.

och ISA4.3.2 STATT, ER

bedriver i huvudsak verksam-ochVårt STATT, ER ISAförslag:
statligt åtagande.börhet sådan ettart anses varaav som

inom forverksamheter bör samordnasoch ERzsSTATT:s ramen
förening få enda statligt organisa-förening. börideell Denna etten

föra verksam-tionsstöd. På sikt bör lSA:söverövervägas ävenatt
till denna förening.het

Vi kommer i det följande med utgångs-vårtSkälen för förslag: att
fråganförst behandla denpunkt från välfárdsteoretisktett resonemang om
betraktasbedrivs respektive skallverksamhet i dag organ somsom av

frågan verksamhets-statliga åtaganden. Därefter kommer att ta omupp
sammanslagningform. Vi därvid diskutera delskommer att en av

bibehålla de organisationernaoch dels alternativetSTATT, ER ISA att tre
självständigasom organ.

Frågan åtagande4.3.2.1 statligtom

infor-vårt delbetänkande 1994:147 konstateradeSTATT: I SOU att
tekniska utvecklingen från näringspolitiskmation den internationellaom

verksamhet till del har karak-synvinkel angelägen och dennaär att stor
mångaVi konstaterade harkollektiv nyttighet. STATTäventären attav

sina utlandskontor och den kompetenss.k. stipendiater anställda vid att
tillde upparbetar fordessa utvecklar och det kontaktnät är nyttasom

återvänder till Sverige. Vår slutsatsnäringslivet helhet denär varsom
verksamhet motiverar statligtdärför delar STATT:s ettatt stora av

åtagande.

på i densamhällsekonomiska aspekternaER: De statens engagemang
respektiveexportfrämjande verksamheten har studerats Hans Olssonav

bilagor tillNabseth. studier har publicerats betänkandetLars Deras som
rollStatens vid främjande SOU 1991:3.exportav
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Enligt betänkandet visade studierna det föreligger behov statligaatt av
insatser framför allt för:

erbjuda sådan information och rådgivning och skapa sådanaatt°
nätverksrelationer kan driva på exporten,som

genomföra vissa spjutspetsaktioner med avseende på främst fjärranatt-
eller svårbearbetade marknader och

hjälpa mindre och medelstora företag export-oerfama ochatt är- som
oberedda initiativ för komma på exportmarknadema.att ta att utegna

Utredningens slutsats det samhällsekonomiskt intresseäratt ett attvar
särskilt stödjer med insatser inte skullestaten exporten som annars

ha kommit till stånd därför att:

viss informationsverksamhet inte låter sig debiteras praktiska skäl,att- av
resultaten satsningama speciella manifestationer elleratt- av genom-
svåra marknader så långsiktiga företagen inte själva villär att-

bära kostnaderna eller
initierande bjuder så risker och tröskelkostnaderatt export stora att° av

de mindre och medelstora företagen tvekar genomföra dem.att

Enligt vår bedömning finns det välfärdsekonomiska motiv talar försom
exportfrämjande insatser bör statligt åtagande. Sådanaatt ettanses vara

insatser har karaktären konsultuppdrag och riktar sig tillsom av som
enskilda företag bör dock inte ingå i det statliga åtagandet, bör heltutan
betalas uppdragsgivaren.av

ISA: Under verksamhetsåret 199394 lät Styrelsen för Sverigebilden
genomföra undersökningar bland investerare i Storbritannien, Tyskland,
Frankrike och Japan deras kunskaper och attityder till Sverigeom om som
investeringsland. Resultatet visade kunskaperna bristfälliga ochatt attvar
de sällan hade med Sverige på kartan vid utvärderingar möjliga länderav
för utlandsinvesteringar. Verksamhet syftar till undanröjandeettsom av
denna informationsbrist vi bör betraktas statligt åtagandeettanser som
och uppgift bör ha huvudansvaret för.statenen som

Sammanfattningsvis konstaterar det alltså finns välfärdsekonomis-att
ka motiv talar för via statsbudgeten skall bidra till finan-att statensom
sieringen verksamheterna vid STATT, ER och SamtidigtISA. kan kon-av

verksamheten i hög grad det svenska näringslivet.stateras att Detgynnar
finns därför klara motiv för näringslivet bör medverka i finan-ävenatt
sieringen.

4.3.2.2 sammanslagning STATT, ER ISAochav

STATT:s och uppgifterER:s överlappar delvis varandra. De svenska före-
utnyttjar STATT:s tjänster ligger i regel inom sina nischer itag som

fronten den tekniska utvecklingen. I regel har de då ocksåav en om-
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sig mindre företag,fattande särskilt detoch därmed, rör ettexport om om
frånbehov exportfrämjande insatser ER.av

förekommit vissföretag har detDå det gäller uppdrag från svenska en
beträffande marknadsbedöm-konkurrens och ER,mellan STATT t.ex.

produktutveckling ochutländska konkurrentersningar och analyser av
intevårt delbetänkande har hellermarknadsstrategi. vi nämnde iSom

uppgifter. bud-ochriksdagen gjort åtskillnad mellan STATT:s ER:s För
höja anslag medriksdagen nämligen STATT:sgetåret 199495 beslöt att

till småföretagen. Närings-ökat stöd I8 mkr för möjliggöraatt ett
framhöll utskottet motiv för199394:NU15utskottets betänkande att ett

småföretagen kommaskulle hjälpaanslagshöjningen STATT attattvar
exportmarknaderna.ut

insamling, och överföring tek-uppgift analysSTATT:s är att avgenom
tekniska utvecklingen ifrån utlandet bidra till dennisk information
bör med teknisktsammanslaget sysslaSverige. Vi att ett organanser
allmän informationinformationsutbyte i vid mening och omge en

kvalitet. Härigenomprodukter och svensksvenska högteknologiska om
sammanslagetkan bidra till ökad svensk Ettdet export.organet ennya

och bättre förutsättningarskulle få starkare kompetens attorgan en
insatser. sådant bör uppdrags-bedriva exportfrämjande Ett ävenorgan

främja import till Sverige. Svenska företagbasis kunna arbeta med äratt
importera komponenter och insats-ofta för sin verksamhet beroende attav

från exportaffärer förutsätts motköp ske.utlandet. Vid vissa Devaror
svårt finna leverantörer och utländskamindre företagen har ofta att sam-

fjärran marknader. bör i vissaarbetspartner, särskilt på Det organetnya
kan erbjudafall kunna hjälpa företagen hitta leverantörer,att somnya

priser högre kvalitetkomponenter och insatsvaror till lägre och deän
leverantörer i utlandet traditionellt finns marknaden. Sådan importsom
och upparbetande samarbetsrelationer kan leda till deäven att ut-nyaav

Erfarenheternaländska företagen förlägger viss tillverkning till Sverige.
från projektet in Sweden visar japanskt företag fårInvest t.ex. ettatt om

för marknad förSverige Europaögonen öppnarattupp genom man en ny
eller så detta i sin ledaköper existerande svenskt företag, kanett turupp
till företaget etableringar i Sverige.göratt nya

kan förmodas huvudparten uppkomna förslag till utländskaDet att av
investeringar teknologiblocki Sverige kommer ligga inom de däratt

tekniskasvenskt näringsliv har sina komparativa fördelar. Den expertis
ñnns vid bör härvid kunna till då det gällerSTATT stor nyttasom vara

informera företagen vilken teknisk kompetens ochde utländskaatt om
vilka forskningsresurser finns i Sverige och inom vilka områdensom

industri utvecklingen.svensk ligger i fronten detta sammanhang kanlav
i vid sidan sinden tekniska attachén Washington egentliganämnas att av

uppgift initierat etablering amerikanskt IT-företag i Hallsta-etten av
hammar, sysselsätt-etablering kan komma bli till föratt stor nyttaen som
ningen och den tekniska utvecklingen i Sverige. jämförelse kanSom en

under de år projektet in Sweden pågått harInvestnämnas att tre som
iantalet Sverige verksamma japanska företag ökat från till 18. Endast5
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i fall kan dock foretagsetableringenett varitsäga direktatt ettman
resultat projektet sådant.av som

Åtgärderl ELMA för stärka resultatswrningenrapporten Dsatt-
1995:6 konstateras statsförvaltningen domineras små myndigheter.att av
Möjligheterna utnyttja flexibelt inom dessa myndigheter kanatt resurserna

begränsade. kanDe också för små för bygga ändamåls-attvara vara upp
enliga uppföljnings-, ekonomi- och personalfunktioner. Sådana problem
kan lösas administrativ samverkan eller sammanslagningar.genom genom

kan såledesDet finnas motsättning mellan renodla myndighetersatten
uppgifter och undvika alltför små enheter.att

Vid valet mellan sammanslagning respektive frivillig samverkanen
följande skäl förtalar det förra alternativet:attanser

Erfarenheter från andra områden visar vid frivillig samverkanatt man
mellan självständiga i allmänhet inte uppnått admini-organ samma
strativa besparingar och flexibilitet vid sammanslagning. Desom en

organisationerna kan hatre sägas övergripande mål,ett gemensamt
frivillig samverkan kan försvåras de organisationer-att tremen en av

konkurrerar statliga medel och ibland uppdrag frånävenna om om
företag.
Genom samlad utlandsorganisation blir detstörre möjligt täckaen att
ñer länder och bemanningen utlandskontoren kan snabbtav anpassas
till förändrade förhållanden och behov. dagens situationI med trenya
fristående får sannolikt lång, utdragen beslutsprocessorgan man en
och svårigheter uppnå konsensus. En sammanslagningatt STATT,av
ER och ISA innebär inte bara samplanering, ävenutan atten man
operativt kan samordna verksamheten flytta personalatt t.ex.genom
från kontor till eller från arbetsuppgiftett tillett annat en en annan,
där det finns behov medarbetarens insatserstörre och hansett ellerav
hennes kompetens bättre kan utnyttjas. En organisation blirstor
mindre sårbar samtidigt organisation erbjuder bättre möj-storsom en
ligheter till kompetensutveckling, vilket från såväl medarbetarnas som
organisationens synpunkt fördelaktigt.är
Genom arbeta tillsammans och tvärfunktionelltatt nära förutsätt-är
ningarna uppnå synergieffekter de allra bästa.att Förutsättningarna
för utveckla kontakterna med ALMIatt Företagspartner AB medsamt
regionala myndigheter och organisationer underlättas också deom

har bara med utlandsverksamhet hållaett kontaktsenare attorgan
med.

4. Det statliga stödet till STATT:s, ochER:s lSA:s verksamhet nöd-är
vändigt för skapa bas och organisatoriskatt struktur fören en
information teknik, exportmöjligheter och investeringsmöjlig-om ny
heter, den organisationens insatser bör endast delmen nya ses som en

de samlade svenska insatserna. Det önskvärt hela det svenskaärav att
näringslivet och statsförvaltningen i den verksamhet dessaengageras

har. informationDen tekniska innovationer, exportmöjlig-organ om
heter intresseoch från utländska företag investera i Sverige vilkenatt
olika i företag och myndigheter inhämtar i sitt dagliga arbetepersoner
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kanske inte alltid in-olika kommittéer och arbetsgruppereller i är
myndigheten, informatio-företaget ellerför det enskildatressant men

företag. Sverigeandra svenskavärde förkan ärstort ennen vara av
sitter inne medviktigt alladet därförliten nation och är att som

for infonna-informella kontaktvägarinformationbetydelsefull genom
organisation skapas förutsätt-sammanslagenvidare.tionen Genom en
nätverk utvecklas.tvärfackligt kanför brett ochningar ettatt

meddet skapassammanslagning kan anförasMot ettatt organen
marknadsföring och personalenmeduppgifter. arbetarmånga olika ER

teknisk infonnationsin-arbetar medbestår främst ekonomer. STATTav
civilingenjörer. Eftersombestår främsthämtning och personalen orga-av

svårt utvecklakan det blinisationerna idag har olika roller att en
få olika verksarnhetsgrenamaföretagskultur och de attatt sam-gemensam

organisationens samladeuppställs förför uppnå de målarbeta att som
verksamhet.

fördelarna med sammanslag-bedömning finner viVid samlad att enen
både avancerad ekono-organisation medning nackdelarna. Enuppväger

bli slagkraftigenligt vår bedömningmisk teknisk kanoch kompetens mer
huvudförslag såledesorganisation. Vårtnuvarande, splittrade är attän

På sikt ISAslås tillSTATT och ER ävenattett organ. ansersamman
till statsmakternaMed hänsynbör sammanföras med detta attorgan.

självständig myndighet,inrättanyligen har beslutat ISAatt som enom
handlingsplanerutveckla konkreta mål,vi först bördock ISAattanser

investeringsfrämjande verksamhetenför denoch projektprioriteringar
aktualiseras.med ochinnan frågan sammanslagning STATT ERom en

inom treårs-vid utvärderasEnligt vår mening bör verksamheten ISA en
integrera med det samlade STATTperiod då bör frågan ISAoch attom

och lämpligen kunnaER prövas.

sammanslagning4.3.2.3 verksamhetsform vidVal enav

bedrivas i myndighetsform ellerBeträffande frågan verksamheten börom
talari för myndighetsformenprivaträttslig form kan konstatera attatt

statligt finansierad. Både ochSTATT och till del helt STATTER ärstor
intevisserligen omfattande uppdragsverksamhet, detta kanER har menen

bedrivs i myndighetsform.utesluta det verksamhetorganetsattanses nya
finns myndigheter uppdragsñnansierade ochDet många ärsomnumera

till marknadens behov. vanligthar sin verksamhet Det är attanpassatsom
för sådana myndigheter.det finns näringslivsföreträdare i styrelserna Om

i myndighetsform förenklas denverksamheten i det bedrivsorganetnya
finansiella statliga regelverketstyrningen och kontrollen detattgenom

utlandsmyndighetemas verk-kan tillämpas fullt Samordningen medut.
utlandsverksamhet dåsamhet underlättas också all kommeratt attgenom

uppkomma mellan olikabedrivas i myndighetsform. konflikter skulleOm
verksamhetsgrenar lösas regeringsbeslut.kan dessa ettytterst genom
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Mot myndighetsformen talar det kan finnas risk för näringslivetsatt att
kommer minskaatt blir huvudmanengagemang för detstatenom ensam

sådanaI fall kommer näringslivetorganet. sannolikt i likhetnya med vad
i dag begränsagör sina insatser till köpatt konsulttjänster.man Förav att

främja svensk och tekniskt informationsutbyteexport vi detatt äranser
nödvändigt företagen samverkar inbördesatt och med berörda myndig-
heter. Såväl näringslivet bör bidrastaten till finansieringen verk-som av
samheten. Genom såväl näringslivetatt staten i verksam-som engageras
heten kommer kontakterna med utländska myndigheter och företag att
underlättas det internationella förtroendetsamt och därmed slagkraften i
främjandeverksamheten öka. frånEn och olikaatt särintressen fri-staten
stående ställning det också lättaregör affärsmässigt ochatt medagera
auktoritet.

Vår slutsats myndighetsformenär inteatt lämplig för denär samman-
slagna verksamheten, verksamheten bör bedrivasutan att i privaträttslig
form.

När det därefter gäller val privaträttslig form utgångspunktärav atten
det nödvändigt bedrivaär verksamheten inomatt för juridiskramen en

Detta utesluter formen enkelt bolag, den formperson. ER enligt vårsom
bedömning har i dag. Aktiebolagsformen inte heller lämplig,är eftersom
det i de internationella kontakterna i vissa länder kan svårt attvara
förklara aktiebolaget Ävenkanatt drivasett vinstsyfte.utan statenom
skulle inneha aktieandel, skulle bolagetstor sannolikt i mångaen sam-
manhang uppfattas näringslivsorgan.ett Omrent verksamheten be-som
drivs i aktiebolagsform skulle personalen vid utlandskontoren sannolikt
inte heller få diplomatisk vilket kan försvårastatus, verksamheten.
Dessutom gäller enligt förordningen 1990:1108 med instruktion för
specialattachéer vid utlandsmyndigheter de tekniska attachéema iatt vissa
frågor skyldiga följaär anvisningar frånatt chefen för utlandsmyndig-
heten i det land där attachéen stationerad.är Detta kan komma i konflikt
med reglerna i aktiebolagslagen, föreskriver bolagets VD har detattsom
fulla för den löpande verksamhetenansvaret enligt de riktlinjer och an-
visningar styrelsen meddelar.som

Vid avvägning för- och nackdelar med olika verksamhetsformeren av
vår slutsatsär den samlade verksamhetenatt bör bedrivas inom förramen
ideell förening.en

Utformningen och organisationen den föreningen måste ske iav nya
samråd med alla inblandade Vi vill därför inte här fastslåparter. hur den

organisationen i detalj bör Det finns docknya ut. rad exempelse en
ideella föreningar i vilka och näringslivetstaten samverkar for uppnåatt
vissa mål. Ett exempel Standardiseringskommissionenär i det inter-som
nationella standardiseringssamarbetet har spelat mycket vikti roll ochen g
i förhållande till Sveriges ringa folkmängd haft inflytandeett stort över
utformningen de internationella standardema. På basis erfarenheterav av
från dessa organisationer lämnas i det följande exempel hur denett nya
föreningen kan uppbyggd.vara
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Ändamålet ekonomiska tillväxtenöka denbörmed föreningen attvara
sysselsättningen i Sverigeoch att:genom

främjaåtgärder förgenomföramarknadsföra ochinitiera, samordna, att-
internationellasvenska näringslivetsoch främja detsvensk export att

konkurrenskraft,
utvecklainformation i utlandetteknisksamla och analysera samt att-

och forsk-med företaginformationsutbyteinternationellt teknisktett
utveckling ochgäller tekniskfronten vadningsorgan, ligger i somsom

konkurrenskraft,näringslivetsfrämjar det svenska
och utväxla in-samverkamyndigheterföretag ochstimulera attatt-

teknologiexportmarknader,formation m.m.nyom nya

iintegreras dentillfälle skulle kommavidISAOm attett nyasenare
uppgift information ochiföreningen föreningen habör även att genom

företag i olika former in-utländskamedverka tillkontakter aktivt att
ståndi syfte få tillsvenska företagsamverkar medeller attvesterar

nyinvesteringar i Sverige.nyetableringar och
flexibilitetutlandskontor börDå det gäller det stororganetsnya

verksamhetsform.lokalisering och Entillämpas både vad gäller anpass-
lagstiftning och kulturtill dentill tjänsterning bör ske behovet samtav

verksamhetexportfrämjandeland. Normalt börgäller i m.m.som resp.
del länder börföreningen, iför den ideellabedrivas inom men enramen

länder kan detambassadema. vissabedrivas Ieller måste den ävenav
kommersiella verksamhetenskäl bedriva dennödvändigt legala attvara av

i bolagsfonn.
näringslivsorganisationer, ochIVAi föreningen börMedlemmar vara

för andra.Föreningen bör Envissa statliga myndigheter. ävenöppenvara
aktiva medlemmarnaeller stödjande.antingen aktiv Demedlem kan vara

beslutande ochföreningens högstahar på ärrösträtt stämman, organ,som
stödjande medlemmarna abonnerarmedlemsavgift.de betalar årlig Deen

vissa tjänster, harpublikationer och får delpå vissa rösträttmenav
föreningsstämman.

föreningen. bör inne-revisorer for Styrelsenstyrelse ochStämman utser
regeringskansliet Närings-från UD ochhålla med erfarenhetpersoner

svensk industri ochteknisk forskning och utveckling,departementet,
facklig verksamhet. Självfallet börhandel, finansiella marknaderna ochde

verksamhet finnas med i styrelsen. Styrel-också företrädare för STATT:s
verkställandeverksamhetenfastställer riktlinjer för samt utsersen

direktör.
kan därför finnasbetydligt organisation STATT. DetER änär störreen

drunknar i denrisk för den tekniska attachéverksamheten export-atten
vidmotverka detta börfrämjande verksamheten. För övervägas attatt

funktion ochsärskild enhet för dennahemmakontoret inrätta sär-enen
till styrelsendelegation bör rådgivandeskild delegation. Denna organvara

iden styrelse dag har.sammansättning liknande STATT:soch ha somen
ocksåorganisationens verksamhet börVid utvärderingen den mannyaav
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särskilt analysera vilka resultat uppnåtts vad gäller det informations-som
utbytet inom det tekniska området.

Den föreningens verksamhet bör finansieras medlemsav-nya genom
gifter, abonnemangserviceavgifter, Lippdragsintäkter och årligt statligtett
anslag de särskilda organisationsstödersätter i dag utgår tillsom som
STATT och ER. likhetl med vad i dag gäller för STATT och ERsom
bör den föreningen ersättning kunna åta sig uppdrag frånmotnya en-
skilda företag.

För utåt markera den föreningenatt officielltatt svensktär ettnya
med starkt statligt kan regeringen,organ övervägas iattengagemang

likhet med vad idag gäller för Standardiseringskommissionen, fast-som
ställer föreningens stadgar och styrelsens ordförande.utser Det statliga in-
flytandet verksamheten böröver i första hand utövas iatt statengenom
samband med särskilt organisationsstöd tillatt ett föreningenges upp-
ställer krav och villkor för stödgivningen. För mål- och resultatstyrning
bör det tillämpas liknande det för myndigheterett system får s.k.som
ramanslag. Kraven härvidlag bör regleras i avtal mellan ochett staten
föreningen. l avtalet bör regleras huräven verksamheten skall följas upp
och utvärderas fastslåssamt haratt RRVstaten t.ex. rättgenom att
granska effektiviteten i hela verksamheten.

Eftersom ER den de ingåendeär organisationernastörsta föreslår viav
på den föreningen ER:s internationella benämningsom ellernamn nya

Swedish Trade Council. För markera det sigatt heltröratt om en ny
förening, jämfört med har vidareER arbetsuppgifter, kan naturligtvissom
även ett övervägas.annat namn

4.3.2.4 Val verksamhetsform STATT, ER och ISAav om
bibehålls självständigasom organ

Statsmaktema beslöt våren 1995 inrätta myndighetenatt ISA. Ett motiv
för detta beslut ville precisera verksamhetsmålenatt och denvar man ge
investeringsfrämjande verksamheten klar profilering. Liknande motiven
kan anföras föräven bibehålla STATT ochatt ER som egna organ.
Beträffande valet verksamhetsform därest skulle behållaav man nuvaran-
de ordning med fristående vill anföra följande:organ

STATT idag huvudsakligenär finansierat Myndighetsformenstaten.av
skulle därför kunna för den framtidaövervägas attachéverksamheten. En
ombildning stiftelsen STATT till myndighet bör enligt vår be-av en
dömning inte minska näringslivets intresse för utnyttja sTATTzsatt
tjänster. Vi bedömer det inte kommer bli svårareatt sigatt att vare
rekrytera personal till verksamheten eller få växelverkan mellanatt
anställningar i STATT och i näringslivet.

För statliga myndigheter finns klart regelverk för finansiellett styrning
och kontroll verksamheten. Det skulle innebära administrativ för-av en
enkling STATT till myndighetgörs och det statligaom regelverketen
därmed kan tillämpas fullt ut.
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myndigheter.idag statliga Stat-uppdragsgivareCa sTATTcs25 % ärav
den ökadeforskningsorgan kommerliga statligamyndigheter och genom

i utsträck-medlemsskap iSveriges EUintemationaliseringen och att stor
i andraforskningsorganmyndigheter ochning samarbeta medbehöva

internationella samarbetekostnaderna för dettaländer. begränsaFör att
utnyttjasi dag böri gradfältkontor högreSTATT:s änänattanser

försjälva sänderi myndigheternastället för attrepresentanterutatt
riktning tordeutveckling i dennainfonnation.inhämta teknisk En

således vad gällermyndighet ochombildas tillunderlättas STATT enom
behandlaskommerfinansiell styrning och kontroll sättatt somsamma

uppdragsgivare STATT.de idagmyndigheter ärsom
tillsig ombilda STATTtänkaskulle i och för sig kunnaMan att en

organisationbyggerideell förening. Då krävs det att avupp enman
medlemsavgifter finansiera delvilliga viamedlemmar är att en avsom

första tekniskaSå fallet denverksamheten.den nuvarande när atta-var
dock inteår sedan. dag har IVAför 50 lchén sändes IVAut encaav

får förattachéverksamheten. IVAkansådan ekonomi när-övertaatt man
basverksamhet.för sin Dessutomorganisationsstödvarande statligt ärett

olämplig bas för fram-skäletförening och detslutenIVA ensomaven
tänka sig bildakanattachéverksamhet. Mantida statsunderstödd även att

ändamål stiftelsenliknandedå skulle haideell förening ett somsomen ny
tillräckligt mångaskulle bli svårtdock detSTATT. Vi bedömer attatt

sådan förening.medlemmar till en
medslå STATT ERvi skäl förTidigare nämnde ett attatt varsamman

administrativa kostnaderna.minska dehärigenom skulle kunnaatt man
förtill myndighet kanväljaOm skulle STATT attgöraatt manenman

medintegrera STATTminska administrativa kostnadernade överväga att
ligger härvid integrationdelnågon befintlig myndighet. STATT:sFör en

i dagtill redantill hands. Med hänsyn NUTEKmed NUTEK närmast att
intedettaverksamhet vi dockhar mycket heterogen äratt enanseren

lämplig lösning.
finansierad. hardel statligt ERi dag tillverksamhetER:s är stor en

utlandsmyndig-ochhandelssekreteramafunktionell direktivrätt gentemot
med ombildas tillför i likhet STATTheterna. kan tala ERDetta att en

kostnaderna kan det ocksåminska de administrativamyndighet. För att
befintlig myndighet, förslagsvisnågonintegrera ER medövervägas att

inominte lämpligtVi dock detExportkreditnämnden. är attatt enanser
uppgiftexportfrämj andesåväloch myndighet hysa som en upp-ensamma

fallexportkrediter. det ERgiñ besluta i ärenden Förbereda och attatt om
exportfrämjande verksamhetenbör denbehålls självständigtettsom organ

närings-i syfte bl.a. ökaför ideell föreningbedrivas inom attramen en
Föreningensjfr avsnitt 4.3.3.3.livets för verksamhetenengagemang

förmed det exempel på stadgarprincipstadgar bör i överensstämma en
delbetänkande.ideell återfinns i bilaga till vårtförening vilket 1

genomföras bör alltsåhuvudförslag inte skulle STATTOm vårt om-
ideell förening. ISAmyndighet och tillbildas till självständig ER enen

myndighetförutsättning förbli självständigbör under angiven ävenennu
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på lång sikt. Om de förblir självständiga dettre angelägetärorganen att
det utvecklas informellt samarbete mellan dem.ett

4.3.3 Svenska institutet

Vårt förslag: börDet statligt åtagande utföra in-ett attses som
formation Sverige i utlandet. börDet också statligtom ettses som
åtagande främja kulturutbyte med andra länder ochatt sådant
forskarutbyte ingår nödvändigt led i forsknings-ett ettsom som
projekt.

Ansvaret för och finansieringen det statliga åtagandet börav
ankomma på respektive sektororgan. Stiftelsen Svenska institutet
avvecklas. Staten bör verka för det bildas ideell föreningatt en
under Föreningen Svenska Institutetnamnet med uppgift bl.a. att
utföra tjänster inom området för Sverigeinformation m.m,

Skälen vårtför förslag: S1 har mycket heterogen verksamheten som
finansieras via åtta olika statliga anslag. Uppnådda resultat redovisas dock
inte efter dessa åtta anslag, efter olikautan Sverigein-sex program
formation, kulturutbyte, utbyte med utlandet inom utbildning och forsk-
ning, svenskundervisning i utlandet, Svenska kulturhuset i Paris och
administration. budgetåretFör 199495 tillkom ytterligare ett program,
nämligen utbyggnad akademiska i utlandet.centraav

Bortsett från administrationprogrammet överensstämmer programindel-
ningen i med de uppgifter S1 skall hastort enligt sin stadgar. dessa1som

dock inte uttryckligen S1, främjautöver undervisningatt ianges att
svenska främmande språk i utlandet, skall fördela forskningsbidragsom
och besluta gäststipendier. Vi Slzs stadgar borde ha ändrats,attom anser
eftersom utbyte inom forskning och utbildningprogrammet med avseende
på anslagets storlek iSlzs särklassär största Detta harprogram. program

i sinS1 anslagsframställning för 199596 18 månader beräknat komma
för 55 % S1:s totala kostnaderatt exkl. kostnader för admini-svara ca av

stration. 1sammanhanget kan nämnas Sverigeinformationatt programmet
för endast 13 de% totala kostnaderna exkl. admini-numera svarar ca av

stration. För 1995-1996 18 månader har S1 anvisats 88,8 mkr för in-
formation Sverige i utlandet huvuddelen dessa medelom m.m, men av
används for administrationen ÄvenSI:s övriga verksamhetsområden.av

det relativtär liten del S1:s totala intäktersett används förom en av som
Sverigeinformation, bör det påpekas andel Slzsatt personal-storen av

i anspråk för denna verksamhet.tasresurser
S125kunder enligt vad erfarit iär allmänhet nöjda med den verk-

samhet SI bedriver. förhållandeDetta dock enligt vår meningsom utgör
inte någon garanti for Slzs verksamhet bedrivs effektivt.att Eftersom
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fått kraftigtoch SI totaltkundema betalar for SI:s tjänsterinte sett
de sällan harskälökade år, haranslag under attatt presumerasenare man

dem.utföranledning klaga de tjänster SIöveratt som
verksamhet.kritik riktats 1statliga har viss SI:sutredningarI mot

bilderdepartementspromemorian Svenskayttranden översynöver aven-
enigaavsnitt remissinstansema4.2.3Sverigeinformationen se attomvar

kunskaper olikasamordning och ökadedet behövs ökad om organsaven
det behövsSverigeinformation i utlandetinsatser vad gäller samt att

olika områden.olika nivåer och inom Iklarare formulerade mål på
ÖsteuropaCentral- och Dsmedbetänkandet samarbeteSveriges

styrning verksamheterna iharkonstaterades SI1994:134 att en svag av
Östeuropa för de olikamålformuleringenCentral- ochoch att program-

uppföljning,konstateradesstringens. Vidareibland saknar att ut-men
statliga stödet otillräcklig.resultat detvärdering och redovisning äravav

inom avsnitt 4.3.5Inforrnationsnämnden UD seinrättandetGenom av
informationensamordningför bättrehar grund skapats av omenen

Sverige i utlandet.

Frågan statligt åtagandeom

verksamhet går påSverigeinformation och kulturutbyte: En ut attsom
kulturliv ellersvenskt samhälls- ochsprida information i utlandet om

in-effekter. kanfrämja kan ha positiva Denkulturutbyte externaatt
turistbesök i Sverige.och öka antaletdirekt främja svensk export

Även effekter detsvårt påvisa positivadet kan ärexternaattom vara
good-sin informationsverksamhet skaparuppenbart SIatt engenom

fråga internationella kul-will gäller i deför Sverige. Detsamma om
samarbete med svenska företag.tursatsningar utför iSI t.ex.som

används idag för forskar-Forskarutbyte: Huvuddelen SI:s resurserav
framhållit kapitel forskningutbyte med utlandet. vi i 3Som är att

i välfärdsekonomisktbetrakta kollektiv nyttighet. Sett ettsom en
statligtalltså forskamtbyte åtagande. Enligtperspektiv kan ettses som

ingårvår mening förutsätter sådant betraktelsesätt dock utbytetattett
forskningsprojekt.nödvändigt led i ettettsom

förSvenskundervisning i utlandet: uppgift går verkaEn ut attsom
svenskundervisning i utlandet kan förenad med positiva externavara
effekter.

uppgifteni Paris: Enligt vår bedömning kanSvenska kulturhuset att
statligt åtagande medi Paris inte motiverasha kulturhus ettett som

stöd välfärdsteorin.av

Vi finns välfardsekonomiska motiv förkan alltså konstatera det storaatt
delar den verksamhet bedriver.SIav som
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Verksamhetsform och finansiering

SI anslagsstiftelse och dennaär stiftelse har bl.a. uppgifter innebären som
myndighetsutövning. framhållitSom i vårt delbetänkande bör anslags-
stiftelser avvecklas.

Beträffande framtida verksamhetsform och finansiering vi detattanser
finns två alternativ aktuella. alternativetDet ombildaär SIär attsom ena
till myndighet, då skulle ha uppgifter iSI dag har.en som samma som
Det andra alternativet åstadkomma uppdelning vadär gälleratt en an-

för det statliga åtagandet och rollen producentsvaret och distributörsom
Sverigeinformation Ansvaret för och finansieringen detav stat-m.m. av

liga åtagandet läggs på respektive sektorsmyndighet. Utförarfunktionen
läggs på privaträttsligt lämpligen ideell förening,ett dvs. denorgan, en
verksamhetsfonn institutet ursprungligen hade. Slzs nuvarande rollsom

samordna olika myndigheters och organisationersatt aktiviteter i utlandet
bör uppgift för Informationsnämnden vid UD.vara en

Myndighetsalternativet skulle administrativt enkeltsett attvara genom-
föra. SI nämligen idag helt statligt finansieradär och omfattasSl till stor
del det statliga EA-regelverket. har visserligenDet anförts förav att att

ochSl dess produkter skall trovärdiga i internationella sammanhangvara
kan institutet inte statlig myndighet. vi framhållitSom i vårt del-vara en
betänkande kan emellertid myndighet i princip inta oberoendeen samma
ställning anslagsstiftelse. detOm för mål- och resultat-systemsom en
styming, införts i statsförvaltningen, tillämpas myndigheten SI,som nu
innebär det riksdag och regering inte detalj verksamheten.att Myndig-styr
heten SI skulle alltså liksom idag själv vilka publikationeravgöra som

Ävenskall och innehållet i dessa. inomut myndighet kan den jour-ges en
nalistiska- och konstnärliga friheten bevaras. kanDetta ske sär-genom
skilda regler i myndighetens instruktion eller inrättandet redaktions-av
kommittéer i särskild ordning. En myndighet kanutses också i för-som
ordet till publikation de enskilda författarna föratten ange svarar
innehållet i publikationen.

Stiftelsen SI har komplex anslagsstruktur. Stiftelsen har blandningen en
olika service- och myndighetsuppgifter. Mål- och resultatstymingenav av

myndigheten kanSI enligt vår bedömning inte förväntas komma funge-att
med nuvarande splittrade anslagsstruktur. myndighetEn bör därför fåra
enda ramanslag för hela sinett verksamhet.

F öreningsalternativet innebär Slzs för och finansieringenatt ansvar av
det statliga åtagandet vad gäller kulturutbyte läggs på Statensm.m.
kulturråd, Museiverket se avsnitt 2.2, Riksantikvarieämbetet, Konstnärs-
nämnden och övriga sektorsmyndigheter inom kulturomrâdet. Ansvaret för
forskningsutbyte och forskningssamverkan läggs på forskningsråden och
i vissa fall direkt på universitet och högskolor. statligaDe myndigheterna
har i dag internationella kontakter tidigare. Deänmer statenresurser som
vill anslå för det internationella kultur- och forskningsutbytet bör alltså
läggas in i ramanslaget för respektive sektorsmyndighet. På sättsamma
bör betrakta uppgiften främja svenskundervisning i utlandet.att Vissaman
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informations-anslag för köpamedel bör överföras till UD D 2 attäven
tjänser.

föreslagiti betänkande 1995:84Kulturutredningen har sitt SOU att an-
respektive kulturinstitu-för samarbete bör ligga påinternationelltsvaret

för löpandetion. Kulturutredningen har vidare föreslagit att ansvaret
till konstnärligt utbyte bör ingå i verk-internationella kontakter och stöd

sektorsmyndighet. Vårt förslag ligger således ivid respektivesamheten
vi går längre Kultur-linje Kulturutredningen föreslagit,med vad änmen

från till sektorsmyndig-utredningen gäller överföra SIvad att resurser
töreningsalternativ hela verksamhet.hetema. Vårt SI:ss.k. avser

föreningsaltemativet talar:För

statligaför och finansieringen detGenom läggaatt ansvaret av
konkurrens isektorsmyndighetema kan skapaåtagandet på man en

effektiviteten. Förenings-verksamheten, vilket ökaär ägnat att
näringslivets organisationer och andraalternativet innebär vidare att

för och finansieringenintressenter naturlig del sitttar avav ansvaren
också föreningen bedriva verk-Sverigeinformation Därmed kanm.m.

närings-samheter i dag inte ingår i verksamhet,SI:s men somsom
finansiera.livet och andra intressenter kollektivt vill

kontakter mellan universitet, hög-finns i dag nätverk ochDet ett
forskningsinstitutioner i världen.skolor och andra Denrunt om nya

till byggs ytterli-IT-tekniken medverka nätverketkommer att utatt
minskat behov tjänster vadinnebär i sin SI:sDetta tur ett avgare.

länder. Forsknings-gäller initiera forskningsutbyte med andraatt ett
råden torde myndigheten bedöma vilkaha bättre kompetens Slän att
forskningsprojekt bör prioriteras och grund projektetsom avsom -
karaktär bör för svenska forskare skall kunnastödextra attges-
forska utomlands eller utländska forskare skall kunna medverka i
svenska forskningsprojekt i Sverige.

b Stiftelsen sedan tid tillbaka haft omfattande kultur-SI har lång etten
och forskningsutbyte dåvarande Sovjetunionen och de andramed

Östblocket.i Vi det synnerligen angelägetärstaterna att attanser
Sverige kulturutbyte högskole- och forsk-stöd till samt genomgenom

Östeuropa.ningssamarbete bidrar till demokratiska utvecklingen iden
Vi dock samarbetet blir effektivare det sker direktattanser om
mellan kulturinstitutionerna och forskningsorganen i Sverigede olika

Östeuropaoch och medlen för denna verksamhet inte kanaliserasatt
via Sl. sammanhang vill vi peka på regeringen i sektorsmyn-l ett att
dighetemas mål för internationellaregleringsbrev kan formulera det

Östeuropa,kultur- och forskningssamarbetet vilka områden,samt t.ex.
bör prioriteras.som

SwedishDen föreslagna föreningen Trade Council seav oss nya
avsnitt förutsätts4.3.2 ha samarbete med Sl. regeringensInäraett
proposition turistpolitiken 199495:l77 förutsättsprop. attom
Svensk Turistutveckling vad gäller marknadsföringen SverigeAB av

regeringensutomlands skall ha praktiskt samarbete med bl.a. Sl. lett
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proposition utbildning och forskning prop. 199394:l77 förut-om
ochSI Medelhavsinstituten skall samarbeta.sätts Det praktiskaatt

samarbetet torde underlättas dealla samverkande ärom organen av
privaträttslig Ett samverka kansätt Svensknatur. att attvara
Turistutveckling och MedelhavsinstitutenAB ingår medlemmarsom
i föreningen MöjligheternaSl. till samverkan mellannärmare Slen
och Medelhavsinstitutet vad gäller administrationen bör ävenm.m.
övervägas.

Både myndighetsaltemativet och föreningsaltemativet har sina för-
tjänster. Vid samlad bedömning det alternativetatt ären anser senare

föredra. Föreningsaltemativet bedömer vi kommer innebäraatt att samma
kvalitet verksamheten för tillnärvarande lägre kostnad försom en

förordarVi därför bör verka for ideell Föreningstaten. att staten att en
bildas. denna föreningl bör sektorsmyndigheter, företag och andra organi-
sationer medlemmar. Verksamheten bör finansieras medlems-vara genom
avgifter, uppdragsintäkter, försäljning publikationer och privata dona-av
tioner. Föreningen bör lämpligen heta Svenska Institutet, dvs. samma

organisationen hade innan den blev stiftelse.namn som en
Vi vill framhålla det vid beredningen ärenden forsk-att t.ex. av om

ningsbidrag och stipendier lämpligt forskningsråden utnyttjar deär att
Östeuropa.erfarenheter och det kontaktnät byggtSl bl.a. i Visom upp

vill också framhålla sektorsmyndighetema inom kulturområdetatt om
skulle finna det ändamålsenligt och kostnadseffektivtär haatt att egen
representation i Paris, bör dessa myndigheter kunna använda sina ram-
anslag for finansiera del kostnaderna för Svenska kulturhusetatt ien av
Paris. Vi vill vidare framhålla välkäntSI i Sverige och utlandetatt är som

fristående, självständig institution står för hög kompetens ochen som
kunskap Sverige. Sl framstår därför det självklara serviceorganetav som
för offentliga och privata institutioner då det gäller information om
Sverige i omvärlden, kultur- och personutbyte med utlandet samt
akademisk utbytes- och kontaktverksamhet på kvalificerad nivå. Sektors-
myndigheterna bör enligt vår mening utnyttja den kompetens som
kommer finnas hos Föreningen Svenska Institutet, det gälleratt närt.ex.

genomföra manifestationer kräveratt bredstörre samverkansom en
mellan olika myndigheter och organisationer.
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4.3.4 Svensk Turistutveckling AB

Vårt Turistfrämjande bör statligt åtagande.förslag: Turist-ettvara
näringen ökat för finansieringenbör detta ett ansvar av nya
bolaget inom turistomrädet TuristutvecklingSvensk AB. En
utvärdering det statliga stödet till bolaget bör inomgörasav en
treårsperiod.

Skälen vårt Kunskaperna utomlands Sverigestill förslag: naturom
vårt kulturella utbud och utbud olika turistanlägg-samt typerom av av

ningar otillräckliga. Turistinformation kan kollektivär anses vara en
nyttighet. Om endast vissa företag skulle för de kostnader ärsvara som
förknippade med den övergripande marknadsföringen, skulle naturligtvis
också företagandra få den. Marknadsföringsinsaternytta attav som avser
få turister besöka de glesbygdema kan få regionalpolitisksvenskaatt en
effekt. Sådana fördelningspolitiska skäl kan enligt välfardsteorin motivera

statligt åtagande.ett
regeringens proposition turistpolitikenI 199495:l77 föreslås attom

det bolaget på turistområdet aktiekapital på mkr skall5utöver ettnya
tillföras mkr i ägartillskott76 för perioden den juli 1995-den decem-l 3l
ber 1996. propositionen näringen förutsättsl medverka i finan-attanges
sieringen marknadsföringen informationsverksamhetenoch i motsva-av
rande omfattning.

Det nämnda aktieägartillskottet betraktar särskiltettovan som orga-
nisationsstöd. många områden organisationsstöd tilllnom där privaträtts-
liga organisationer införts har utvecklingen blivit successivt fåttatt staten

allt del finansieringen. Enligt vad istörreta en av som anges ovan
nämnda proposition och i Utredningen avseende bolag för internationell
marknadsföring Sverige turistland juni avsikten1995 är attav som
näringen skallsuccessivt del för finansieringenstörreta ansvareten av av
Svensk Turistutveckling Vi det angeläget så blir falletAB. äratt attanser
och utvärdering det statliga stödet inom treårsperiod.att görsen av en



192 SOU 1995:93

Ökad samordning4.3

Vårt Samverkan mellan de organisationerförslag: harsom
utlandsverksamhet förbättras. Frågor tekniskt inforrna-bör om
tionsutbyte främjande utländska investeringar isamt export,av

turism sikt iSverige och bör på ökad tyngd utlandsmyn-ges en
dighetemas verksamhet,

februariSkälen vårt Regeringen beslöt den 9 detför förslag: 1995 att
inom skall inrättas Nämnd for Sverigeinformation i utlandetUD In-en
formationsnämnden informationsenhetmed chefen for UD:s ochpress

ordförande. i skall ingå chefernaSom ledamöter nämnden för ER,som
SI, ISA, Svensk Turistutveckling och infonnationsbyrå,AB UD:s som

skall ha for nämndens kanslifunktioner. lnformationsnämn-även ansvaret
den skall forcentralt forum utbyte synpunkter och informationettvara av

rådgivande till regeringen i fråga Sverigeinfonnationsamt ett organ om
i utlandet.

Genom inrättandet Informationsnämnden har bättre grund skapatsav en
vad gäller samordning de olika statligt finansierade utlands-av organens
verksamhet. Vi dock nämndens formella uppgift alltför be-ärattanser
gränsad och det brist inte ingår i Informations-STATTäratt atten
nämnden.

Vårt förslag slå ochSTATT och sikt eventuelltER ävenatt samman
skulle innebäraISA fördel det blir färre medatt ut-en genom organ

landskontor verksamhet behöver samordnas. åstadkommaFör attvars en
praktisk samverkan mellan Swedish Trade Council, ISA, Svenska Insti-

och TuristutvecklingSvensk InfonnationsnämndensABtutet attanser
uppgift bör vidgas och bör biträda Utrikesdepartementetnämnden ävenatt
i arbetet med uppnå ökad samlokalisering utlandskontoren ochatt en av

effektiv samplanering verksamheterna.en av
detta sammanhangI kan inom biståndsområdet fullstän-nämnas att en
integrationdig genomförtshar mellan utlandsmyndighetema ochnu

SIDA:s faltkontor propositionenI prop. 199293:244 stymings- ochom
samarbetsformer i biståndet framhölls bl.a. kraven på besparingar ochatt

effektivt resursutnyttjande entydigt förtalar fältadministrationen börett att
samordnas. Vidare framhölls biståndet idag mycket viktigäratt ut-en
rikespolitisk relation till många iu-länder längre och vidaresamt att ett

måletperspektiv bör relationerna utvecklas och övergår tillattvara sam-
arbete i andra former, handel, investeringar och turism.t.ex.

liknandeEtt vi bör tillämpas gällervad den tekniskasynsätt ävenanser
attachéverksamheten den exportfrämjande, investeringsfrämj ande ochsamt
turistfrämjande verksamheten i i-ländema. uppgifterDessa bör enligt vår
uppfattning samordnas bättre och på sikt roll i ambassader-tyngreges en
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och generalkonsulatens verksamhet. gäller inteDetta minst i länderdenas
där de privaträttsliga organisationerna saknar utlandskontor.egna

7 15-1047
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Stiftelser5 bildatsm.m. som av

myndigheter

1 1992 års Finansplan prop. 199293:100, bil. l 94 konstaterades atts.
myndigheter i strid med regeringsformen medverkat i bildandet bl.a.av
stiftelser särskilda medel inhämta tillståndatt avsätta frånutan attgenom
statsmakterna. inansplanenI F påpekades sådant forfarande inte kanatt ett

och åtaganden i dessa verksamheter måsteaccepteras att statens omprövas.

5.1 Länsstyrelserna

RRV genomförde under år 1993 kartläggning länsstyrelsernas stift-en av
elsebildningar Kartläggningen visade länsstyrelserna ingickattm.m. som
stiftare, eller medlem i totaltägare 188 privaträttsliga organisationer,

49 stiftelsen Av dessa organisationer hade fått154 ekonomisktvarav var
stöd länsstyrelserna. Endast i fåtal fall hade omprövningett skettav en

länsstyrelsernasav engagemang.
de stiftelserAv 49 ingick i kartläggningRRV:s hade1993 endastsom

Årsju bildats med tillstånd regeringen. 1994 genomförde RRVav en
studie fyra de stiftelser bildats tillstånd regeringen.utanav av som av
Dessa var:

Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala näringsliv- -
och samhälle STUNS.
Stiftelsen Västerhavet.-
Stiftelsen Mittsverige Turism.-
Stiftelsen Norrbottens forskningsråd.

Resultatet denna studie har redovisats i promemoria 1994-12-20av en
tillställts vår utredning. I promemorian konstateras bl.a. länsstyrel-som att

alltjämt spelar mycket aktiv roll för dessa stiftelsers verksamhetserna en
länsstyrelsens delfinansiering verksamheten och styrelse-genom av genom

arbetet i stiftelserna. Länsstyrelsemas och stiftelsemas överlapparansvar
delvis varandra och nedläggning stiftelsema skulle enligt länsstyrel-en av

uppfattning få till följd länsstyrelsen liksom andra stiftelse-attsernas
bildare kommer del verksamheten.att överta en av

1 RRV:s promemoria har de intervjuade vid länsstyrelsernapersonerna
framhållit det statliga inflytandet i samhälletatt ökar grund av
stiftelsebildningen. Som stöd for uppfattningen har framförts att genom
stiftelsen har verksamhet tillkommit länsstyrelsernastatenny som genom
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stiftelsebildningen skulle kunna fåhar inñytande Attöver. staten genom
risken för likafinansiella förpliktelser, har avvisats med äratt staten stor

inter-stiftelse.länsstyrelsen självständigt eller Degenom enagerarom
tanken på attjäv skulle kunnavid har avvisatvjuade länsstyrelserna även

stiftelsema.medelstilldelning tillföreligga vid länsstyrelsernas beslut om
statlig verksamhet 1994:147delbetänkande för SOUvårt Former1

verksamhet bedrivs iskäl statligredovisade vi principiella attmot
inne-enligt vår tolkning gällande reglerstiftelseform. Vi konstaterade att

får med-statsmakternas godkännandebär statliga myndigheter inte utanatt
organisationer förut-privaträttsligai bildandet sådant slagverka somav

stiftelse.aktiebolag eller RRV:skapital tillskjuts Avsätter att pro-
ställnings-skulle motiveramemoria framgår inte något ett annatsom nu

inte lämpligt länsstyrelsernatagande. Enligt vår uppfattning detär att
styrelse-privaträttsliga organisationer där harfördelar medel till man

ordförande.stiftelse där landshövdingenledamöter, till ärt.ex. en
delbetänkandeöversände vårt SOU 1994:147december 1994Den 19
i vilken vi framhöll detskrivelse till samtliga länsstyrelser ärattsamt en

särskildastiftelser avvecklas och deangeläget bildade attatt statenav
länsstyrelserna uppdateraorganisationsstöden Vi bad ävenomprövas. att

gjorde 1993 ochden sammanställning stiftelser RRVöver somm.m.
eventuella särskilda organisations-komplettera den med uppgifter om

budgetåret 199394.länsstyrelsen beviljat underanslag som
beviljade särskildalänsstyrelserna lämnatredovisningarDe översom

ofullständiga. har därför inte varitorganisationsstöd i flera fall Detär
stödgivningtotalsammanställning länsstyrelsernasmöjligt övergöraatt en
framgårtill privaträttsliga organisationer. länsstyrelsernasAv attsvar

fått statligt stöd under budgetåret 199394antalet stiftelser m.m. som
Länsstyrelsen ivarierar exempel kanmellan länen. Som nämnas att

till fyra stiftelser och Länsstyrelsen ilämnade stödVästernorrlands län
på mkrstiftelser med sammanlagt belopp 2,5Värmlands län till etttre

beviljadei Kopparbergs län däremotrespektive mkr. Länsstyrelsen4,3
budgetår.organisationsanslag under dettainte några särskilda

stiftelsebildningarframgår vidare antaletlänsstyrelsernasAv attsvar
kartläggning gjorde 1993. Somminskat jämfört med den RRV exem-som

Kristianstads län budgetåren 199192kan Länsstyrelsen ipel nämnas som
till stycken privaträttsliga organisa-ekonomiskt stöd 14och 199293 gav

till stycken. exempeltioner, budgetåret 199394 bara Ett annatsexmen
deltagit i stiftelsen ZenitJämtlands län sedan 1987Länsstyrelsen iär som

åren givitstiftelsen och inte heller devåren lämnade1994 senastemen
Länsstyrelsen i Jämtlands läntill denna stiftelse.något ekonomiskt stöd

Jämtlands läns forskningsråd medStiftelsenhar under åren 1992-94 stött
enligt vad länsstyrelsenockså detta stöd kommermkr år,5 upp-per men

avvecklas. Flertalet länsstyrelserförmodligeni sitt attatt uppgersvarger
beroende statligtavveckla stiftelserhar för avsikt äratt avm.m. somman

inte för avsikt vidtadock harNågra länsstyrelserstöd. attatt manuppger
delbetänkandeanledning vårt SOU 1994:147åtgärder mednågra utanav

gällerriksdag och regering.kommande beslut Dettaavvaktaratt avman
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bl.a. Länsstyrelsen i Värmlands län, under budgetåret 199394som gav
stöd till Laxfond Vänern, Hjämbruket och Utvecklingsfonden.

hellerInte Länsstyrelsen i Västmanlands län ha for avsikt attsynes
avveckla sitt i de stiftelser länsstyrelsen varit medengagemang som om

bilda. sitt tillI vår utredning framhåller länsstyrelsenatt attsvar man
stiftelser utmärkt form För vissa aktiviteter.äratt Genomanser en

stiftelser kan stiftaren förvissa sig syftet med verksamheten inteattom
förändras. kan gällaDet kulturbevarande stiñelser, forskningsstiftelser
m.m.

Länsstyrelserna i Gotlands, Norrbottens, Västerbottens, Västmanlands
och Västernorrlands län har hos regeringen begärt tillstånd få med-attom
verka i vissa stiftelsebildningar. Vi utifrån den välfärdsekonomiskaanser
analys statliga åtaganden och de riktlinjer for val verksamhetsformav av

redovisat i vårt delbetäknade SOU 1994:147 regeringen iattsom
samtliga fall bör avstyrka länsstyrelsemas ansökningar få bildaattom
stiftelser.

Universitet5.2 och högskolor.

Utbildningsdepartementet gjorde hösten 1994 kartläggning vilkaöveren
stiñelser, bolag universitet och högskolor bildat. Kartlägg-m.m. som
ningen visar det finns 100-tal sådana stiftelser och bolagatt ett samt att

stiftelser bildats de uttalanden gjorts i års1992 ñnansplan.trotsnya som
kartläggningenAv framgår stiftelser och andra privaträttsliga associa-att

tioner i flertalet fall har bildats regeringens tillstånd har in-utan att
hämtats.

Utbildningsdepartementet har uppdragit RRV fram kriterier föratt ta
regeringens prövning ansökningar från universitet och högskolorav om

i stiftelser, bolag och andra associationer.engagemang

Vissa5.3 centrala myndigheter

skrivelsel till 15 centrala statliga myndigheter bad uppgifteren om
dels vilka privaträttsliga organisationer myndigheten varit medom som

bilda och får löpande stöd myndigheten,att dels vilkaom sär-som av
skilda organisationsanslag myndigheten beviljat under budgetåretsom
199394. Av myndigheternas framgår de med undantagatt ettsvar par
inte varit med med anslagsmedel bilda några stiftelseratt eller bolag.om
Flera myndigheterna emellertid löpande bidrag till olika organisa-av ger
tioner. l regel dessa organisationsstöd forfattningsregleradeär och utgår
enligt generella regler statsmakterna beslutat Ett de till-som om. par av
frågade myndigheterna SIDA och Statens kulturråd beviljar även- -
särskilda organisationsstöd.

Enligt regleringsbrev for 199495 disponerar underSIDA anslagsposten
C2:25 Bistånd folkrörelser och andra enskilda organisationergenom en
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enskildasvenska och internationellamiljard för bidrag tillkronor orga-
bådebeviljas bidrag från anslagsposten till s.k.nisationer. Efter ansökan

ramorganisationema,organisationer. Medramorganisationer och övriga
har ramavtaloch organisationerna, SIDAdvs. de etableradestörre som

ramorganisationema beviljasUtgångspunktenlöper tills vidare. är att
regi. Med övriga organisa-projektgenomförande iårliga bidrag för egen

projekt för projekt. SlDA:s instruktiontioner ingår avtal ISIDA anges
har tillsynregeringen bestämmer någotvidare inteSIDA, annat,att om

myndighet, organi-genomförs svenskbiståndsinsatseröver av annansom
författningsstöd förbidrag frånsation eller företag med SIDA. Annat

bidragsgivningen saknas.
med stöd besluti sitt rådetkulturrådStatens att av avsvaranger

verksamhetsbidrag till antalregering fördelar årligariksdag och ett
fördjupade anslagsframställning förKulturrådetsorganisationer. I

organisationeringående vilken199394-199596 presenterade rådet typ av
aktuella. vissa fall utgårförändringarrådet stöder och vilka Iärsomsom

viss organisation,förbidrag specificerade anslagsposter typ t.ex.en avur
utformadanvänds del allmäntcentrumbildningar. andra fallI av en an-en

disposition.kulturutbyte till Kulturrådetsslagspost, Bidrag tillt.ex.

Slutsatser5.4

myndigheterna, med några undan-Sammanfattningsvis konstaterar vi att
bedriva statlig verksamhet irestriktivhar atttag, synnumera en

börjat destiftelseform och många myndigheter har ompröva sär-att att
organisationsstöden till stiftelser och andra privaträttsliga organisa-skilda

har bildats statligationer. Vår kartläggning stiftelser avav m.m. som
organisationsstöd betalasmyndigheter och vilka särskilda utsom av
Vår kartläggning har också varitmyndigheterna inte fullständig. över-är

myndigheterssiktlig och några fallstudier stiftelser och organisations-av
inte gjort.stöd har

fått och vissa centrala statligavi från länsstyrelsernaDe svar som
vår uppfattning statliga myndighetermyndigheter understryker dock att

stiftelser befintliga statliga stiftelser bör avvecklas.inte bör bilda och att
särskildaVi inte myndigheterna bör organisationsstöd.heller attanser ge

myndigheterna skall bidrag till enskilda organisationer bör stödenOm ge
författningsreglerade.i generella former ochges vara
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6 Allmänna iakttagelser
och slutsatser

Iakttagelser6.1

vårt delbetänkandel redovisadeSOU 1994: 147 vi bakgrunden till bildan-
det privaträttsliga organisationer14 gällande regler för dessasamtav
organisationer och hur de finansieras. kap. i dettaI 2-4 betänkande har
beskrivit 27 statliga stiftelser och andra privaträttsliga organisationer som
får särskilda organisationsstöd. harHärutöver vi studerat tillkomsten och
utvecklingen ytterligare antal stiftelser På basis dessaett stortav m.m. av
studier redovisar vi i det följande vissa iakttagelser vi har gjort.som

6.1.1 Utgiftsåtaganden samhällsekonomiskautan
bedömningar

Regeringen meddelade i direktiv1994 till samtliga kommittéer ochmars
särskilda utredare motiven för offentliga åtaganden dir.prövaatt
1994:23. Skälen till direktiven dels det underskottet i destoravar
offentliga ñnansema, dels förändrad styrning den offentliga sektorn.en av
Enligt direktiven skall utgångspunkten för omprövning statliga ochav
kommunala åtaganden situation något offentligtantagen utanvara en
åtagande. Omprövningen skall ske med utgångspunkt från välfårdseko-en
nomisk analys varvid bedömning skall den aktuella verk-görasen av om
samheten förenad med effekter eller kollektivaär nyttighetert.ex. externa
och detta motiverar verksamheten bör betraktas offentligtatt ettom som
åtaganden. I vårt delbetänkande SOU har1994:147 vi utvecklatnärmare
de välfärdspolitiska motiv kan finns för offentligt åtagande.ettsom

olikaDe statliga utgiftsâtaganden studerat har tillkommit föresom
1994 och i flera fall för årtionden sedan. dessaNär åtaganden infördes har
det givetvis inte skett någon prövning i enlighet med de riktlinjer som

i års direktiv1994 och departementspromemorian förMotiv offent-anges
liga åtaganden Ds 1994:53.

Vår genomgång införandet statliga stöd till stiftelser och andraav av
privaträttsliga organisationer visar samhällsekonomiska bedömningaratt
endast tillämpats i begränsad omfattning. Detta gäller såväl beslutnär
ursprungligen fattats införa organisationsstöd i samband medattom som

förändringar gjorts i stödgivningen.större Motivatt anförts för statligsom
finansiering har varit allmän stödet behövs för uppnånatur, t.ex. att attav
vissa allmänna politiska mål.

Särskilt vad gäller de beloppsmässigt små organisationsstöden moti-är
veringama i propositionstextema ofta mycket kortfattade. i regelDet är
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svårt utläsa vad egentligen varit det grundläggande motivet föratt som
åtagandet. organisationsstödetSom exempel kan till Skansen,nämnas som
första gången beviljades budgetåret 196768 och därefter utbetalatssom

årligt anslag. Enligt vad i propositionen angåendeettsom som angavs
bidrag till Stiftelsen Skansen prop. 1968:46 motivet täcka detattvar
underskott uppstått i Stiftelsens ekonomi till följd främst ettsom av
sjunkande antal besökare. Något grundläggande skäl för Skansensatt
verksamheter skall statligt åtagande framgår inteettanses vara av pro-
positionen.

exempel ExpertkommitténEtt for översättning finsk fack-ärannat av
litteratur. ñckKommittén särskilt anslag XIIIU Främjande82 av
nordiskt-kulturellt anslagspost första gångensamarbete; 18 budgetåret
196263. 1962 års statsverksproposition berördesl överhuvudtaget inte
varför översättning finska facklitteratur till svenska skulleav anses vara

statligt åtagande. heller då stödet tillInte Expertkommittén för bud-ett
getåret 198889 fördes till anslaget XIIIU LitteraturstödG 10över
redovisades något motiv for åtagandet. detta fall således1 endastger
rubriken på anslaget antydan syftet med stödet till Expertkommit-en om
tén.

finns många förklaringar till välfärdsekonomiskaDet bedömningaratt
inte gjorts. skäl kan sådana bedömningar svåraEtt och kompli-att ärvara
cerade och de utredningar legat till grund for beslutgöraatt att som om

åtaganden inte har haft tillgång till ekonomisk expertis. skälEtt annatnya
de särskilda organisationsstöden i varje fall inledningsvisär att van-- -

ligen har relativt små belopp. Behovet samhällsekonomiska kal-avsett av
kyler beslutsunderlag har därmed bedömts ringa.som vara

iEndast fall har funnit samhällsekonomisk bedömning iett att en
utvecklad form gjorts vid prövning statliga stöd till privaträttsligamer av

organisationer. skedde i bilagaDet till betänkandet Statens roll viden
främjande SOU 1991:3 där ekonomiska motiv förexport att stat-av ge
ligt stöd till Exportrådet diskuterades.

Kraftig6.1.2 ökning de särskilda organisationsstödenav

Många de utgiftsåtaganden studerat tillstöd verksamheterav som avser
för bara någon eller några decennier sedan helt eller åtminstonesom

huvudsakligen finansierades enskilda intressenter. Vi kan också kon-av
det finns många påexempel stöd väl införts, så harstatera att näratt ett

anslaget sedan ökat kraftigt år från år.
Nordiska med Skansen erhöll för budgetåret 196263 bidragmuseet

från med drygt mkr.0,6 Innevarande budgetår 199596 erhållerstaten
exkl. Skansen statligt stöd mkr avser126 18 månader.museet om

Då Skansen den juli avskildes1 1963 från Nordiska förutsattesmuseet
Skansendet skulle kunna bedriva sin verksamhet stöd frånatt utan sam-

hället. dröjdeDet dock inte många innan Skansen hamnade i ekono-
miskt trångmål, vilket resulterade i statlig stöd med mkr2,5att ett gavs
budgetåret 196768 för täcka uppkommet underskott. stödDetta komatt
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sedan Innevarande budgetår uppgår199596 det statligaatt permanentas.
stödet till Skansen till mkr avser månader.69 18

Tekniska fick statligt stöd gångenförsta budgetåret 196566.museet
Stödet uppgick då till 0,8 mkr. Innevarande budgetår 199596 erhåller

drygt mkr månader.53 avser 18museet
Föreningen Svenska fick under sitt förstaInstitutet verksamhetsår

194546 statligt bidrag mkr. Avsikten näringslivet0,4ett attom var
långsiktigt skulle bidra med lika belopp Utvecklingenett stort staten.som
blev dock och andel finansieringen kom successivtstatens atten annan av

Åröka. 1970 ombildades föreningen till helfinansieradstatenen av
stiftelse institutet.Svenska Samtidigt upphörde näringslivets kollektiva
finansiering. Innevarande budgetår 199596 lämnar via fiera olikastaten
anslag bidrag till Svenska institutet med totalt 216 mkr avser måna-18
der.

har förekommit gåttDet med medel för täcka uppkomnaatt staten att
underskott i befintliga stiftelser gäller såväl ifråga stiftelserDet om som
bildats enskilda ifråga bildade stiftelser. Förutomstatenav som om av
Skansen kan vi exempel Stiftelsen Invandrartidningen. Förnämnasom
budgetåret 198889 fick stiftelsen särskilt organisationsanslag på 13,4ett
mkr, mkr utgjorde3,1 engångsanvisning för höjning stiftelse-varav en av
kapitalet, rättelse felbokförda kostnader och justering ackumuleratav av
underskott för tidigare verksamhetsår. Budgetåret 198788 hade stiftelsen
fått i4,8 mkr statligt stöd. Rekonstruktionen innebar således det årligaatt
anslaget till stiftelsen fördubblades. Innevarande budgetår får In-änmer
vandrartidningen statsanslag på mkr23 avser månader.18ett

För komma tillrätta med det budgetunderskottet har flertaletatt stora
statliga myndigheter under följd år fått minskade anslag. stift-Deen av
elser vi har studerat har i allmänhet inte drabbats mot-m.m. som av
svarande nedskämingar. Vissa undantag finns dock såsom Stock-t.ex.
holms internationella miljöinstitut och Sveriges Exportråd, anslag devars

åren kraftigt reducerats se avsnitt och avsnitt3.7.1 4.2.2.senaste

6.1.3 För många småanslag och för budgetprövningsvag

De anslag till stiftelser och andra privaträttsliga organisationersom ges
i form särskilda organisationsstöd ofta beloppsmässigt små. deAvärav
totalt särskilda organisationsstöd130 budgetåret 199495 82som gavs var
stycken beloppsmässigt mindre mkr.10än

Vi har kunnat konstatera småanslagen ofta inte blir föremål föratt
någon reell budgetprövning. anslagsframställningarDe eller motsvarande

stiftelser och privaträttsligaandra organisationer lämnar behandlassom
ofta schablonmässi Endast i begränsad utsträckning ifrågasätts verksam-gt.
hetens utformning inriktningoch hänsynmed till bl.a. omvärldsföränd-
ringar.

Det finns fiera förklaringar till den budgetprövningen. En är attsvaga
anslagsbeloppen små och handläggarna i regeringskanslietär koncen-att

sig på de anslagspostema. En handläggarnatrerar stora är attannan
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vanligen inte har några ingående kunskaper verksamheterna vidmer om
de aktuella stiftelsema och de saknar möjlighet bedömaatt attm.m.
behovet de särskilda organisationsstöden. tredje FörklaringEn denärav
lobby-verksamhet företrädare för stiftelser med organisa-som m.m.
tionsstöd ofta bedriver. Antalet motioner i anslutning till regeringens
förslag organisationsstöd Motionerna handlar dock sällanär stort.om om
anslagens effekter i välfárdsekonomiskt perspektiv och inte hellerett om
huruvida stödet alltjämt relevant. regel motionärerna1 endastär tar upp
frågan behov ökade anslag för verksamheten dåoch ofta medom av

organisationenmotiv den aktuella redan framfört i sinsamma som an-
slagsframställning till regeringen.

Allmänt kan konstateras funnitsdet tendens tillskapa mindreatt atten
myndigheter, delegationer och nämnder fristående stiftelser ochsamt
andra privaträttsliga organisationer. vikt har vidStörre lagts denatt nya
organisationen skall få självständig framtoning till de samordnings-änen
vinster skulle uppnåskunna den verksamheten integreras isom om nya

befintlig myndighet eller befintlig privaträttslig organisation.en en

6.1.4 Statligt stöd ofta krav på motprestationutanges

statligaFör myndigheter formerna för finansiellhar styrning och kontroll
förändrats. med resultatstyming harEtt börjat införassystem att som
innebär myndigheterna tilldelas ramanslag för hela sin verksamhet.att ett

regleringsbreven1 sedan övergripande mål, Verksamhetsmål ochanges
resultatkrav eventuella uppdrag till myndigheten och krav åter-samt
rapportering. statliga myndigheterFör finns omfattande ekonomi-ett
administrativt regelsystem med regler myndigheters årsredovisningom
och anslagsframställning, kapitalförsörjning, revision, upphandling,
avgifter, skadereglering och riskhantering, garantier, arkivvård m.m.

Något utvecklat för resultatstyming stiftelser och andrasystem av
privaträttsliga organisationer finns inte. Särskilda organisationsanlag
utbetalas ofta det finns preciserade krav på vad medlen skallattutan
användas till och krav på återrapportering.utan

skallDet dock krav motprestationer har formulerats inoteras att
vissa fall. gäller i förstaDet hand i fråga de anslagen, detstörre t.ex.om

till Sveriges Exportråd.som ges

6.1.5 Revision och insyn har otillräcklig omfattning

Vi har i vårt delbetänkande SOU 1994: kap. redovisat vilka147; 4 regler
generellt gäller för privaträttsliga organisationer i fråga bl.a.som om

revision. stiftelserFör får organisationsstöd kan härutöverm.m. som
särskilda regler gälla.

Med undantag för Svenska institutet disponerar inte någon de 130av
stiftelser 199495 ñck särskilda oragnisationsstöd själv detm.m. som
anslag anvisats statsbudgeten. Anslaget disponeras i ställetöversom av
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någon myndighet, Kammarkollegiet eller Statens kulturråd,t.ex ut-som
betalar anslaget i enlighet föreskriftermed de regeringen beslutat isom
regleringsbrev. Någon prövning i efterhand hur medlen använts görsav
sällan den utbetalande myndigheten. gällerDet regeringen iävenav om
regleringsbrevet föreskrivit organisationen redovisningsskyldigatt är

den myndighet disponerar anslaget. vissaI fall framgårgentemot detsom
inte tydligt organisationens redovisning i vilken utsträckning detav
statliga anslaget tagits i anspråk under verksamhetsåret.

Ett arbete har inletts på klara tillämpningsområdet för det statligaatt ut
regelsystemet. Inriktning regelverket endast skall direktär till-att vara
lämpligt på statliga myndigheter. Anslagsförordningen 1992:760 samt
förordningen 1993:194 myndigheters årsredovisning och anslagsfram-om
ställning gäller fr.o.m den juli endastl 1995 för organisationer som rege-
ringen givit befogenhet själva disponera anslag. Det råderatt dockett
fortfarande oklarhet i vilken utsträckning det statliga regelverket skallom
tillämpas vad gäller statliga stiftelser får särskilda anslag. Förm.m. som
några stiftelser gäller de enligt sina stadgar skall tillämpa bok-t.ex. att
föringsförordningen. När stiftelselagen träder i kraft den januaril 1996
skall bokföringslagen tillämpas och vissa punkter föreligger det en
skillnad mellan de båda nämnda författningarna. Oklarheter i regel-nu

försvårar givetvis den statliga kontrollen.systemet
Kontroll hur medel används sker dels effektivitets-statensav genom

revision förvaltningsrevision, dels årlig revision redovisningsrevision.
vissEn kontroll kan förekomma i de fall offentligäven utredning fåtten

i uppgift utvärdera organisationsstöd. Revisionatt utförs både Riks-ett av
dagens revisorer och RiksdagensRRV. revisorer kan kontrollera såväl
regeringens myndigheternas förvaltning. RRV regeringens revi-ärsom
sionsorgan och granskar instruktionsenligt de statliga myndigheternas
verksamhet därutöver statliga bolag och stiftelser.samt Grunden för
RRV:s revision bolagsordningar, stadgar och enskildaär regeringsbeslut.
l det följande behandlas endast RRV:s kontroll. RRV detär organ som
förfogar för efffektivitets-över störst och redovisningsrevision.resurser

Efektivitetsrevision

RRV:s granskning effektiviteten i statliga bolags och stiftelsers verk-av
samhet regleras i särskild lagstiftning. lagenI 1987:519 RRV:som
granskning statliga aktiebolag och stiftelser fårRRV granskaattav anges
den verksamhet bedriver i form aktiebolag eller stiftelserstatensom av

verksamheten reglerad i lag eller författningär ellerom statenannan om
eller tillskottägare anslagsmedel eller avtal harsom genom av ettgenom

bestämmande inflytande verksamheten. Vilka bolagöver och stiftelser
RRV får granska framgår förordningen 1993:958 Riks-som av om

revisionsverkets granskning statliga bolag och stiftelser. dennaIav
förordning 50-tal statliga bolagär och stiftelserett Flertaletupptagna. av
dessa helt intäktsfinansieradeär eller riktiga stiftelser och därmedär
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inte beroende årlig finansiering statsbudgeten. Hittills har RRVöverav
genomfört enstaka sådana granskningar.

deAv 130 privaträttsliga organisationer 199495 fick särskildasom
organisationsstöd det endast mindre andel enligt förord-RRVvar en som
ningen 1993:958 hade granska. de aktiebolag ochAv 16 65 stift-rätt att
elser fick statlig finansiering hade såledesRRV bara granskarätt attsom

bolagen och stiftelsema. Någon effektivitetsrevison5 8 ideellaav av av
föreningar får organisationsstöd har inteRRV genomföra,rätt attsom
eftersom lagen omfattar statliga1987:519 bara bolag och stiftelser.

Årlig revision

har enligt sin instruktionRRV för den årliga revisionen inkl.ansvaret
granskning myndigheternas resultatredovisning. Någon lagstiftningav om

årliga revision finns inte.RRVzs 1993 års kompletteringspropositionenl
prop. 199293: 150 har regeringen angivit vid ombildning statligaatt av
myndigheter och affärsverk till aktiebolag i vilka har be-staten ett
stämmande inflytande i aktiebolagslagens mening, bör tillse detattman

in bestämmelse i bolagsordningen skallRRV revisor.tas att utseen om
Även verksamhet överförs från myndighetsform till associa-när en ny
tionsform bildande stiftelse, i stiftelseurkundenbörgenom av samma

föreskrivas skall revisor.RRV Denna bör enligtsätt att utse rätt
kompletteringspropositionen kunna regleras i avtal mellanäven ett staten
och stiftelsen. budget- och kompletteringspropositioner1 harsenare

behov insyn och kontroll utvecklats ochRRV verketsstatens av genom
uppgift revisorer åter berörts.att utse

har förRRV närvarande revisorer i 100-tal bolag och 70-utsett ett ett
tal stiftelser. Flertalet dessa för sin verksamhet inte beroendeärav av
årliga anslag statsbudgeten. de stiftelserAv 130 199495över m.m. som
fick särskilt organisationsstöd revisorer utsedda endast iRRVett var av
30. Till revisor har normaltRRV tjänsteman vid verket.utsett en

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen gäller förgenerellt statliga myndigheter forsamt
kommunala myndigheter, bolag och stiftelser. Föreskrifterna i tryckfri-
hetsförordningen del allmänna handlingar gäller däremoträtt att taom av
bara för sådana statliga stiftelserbolag och finns särskilt omnämndasom
i bilaga till sekretesslagen 1980:100.en

de privaträttsligaAv 130 organisationer 199495 fick särskildasom
organisationsstöd det enligt bilagan endast frågai offent-var som om
lighetsprincipens tillämpning jämställda med myndigheter. Av dessavar

organisationer11 hade Svenska institutet och Föreningen Folkbildnings-
rådet huvuduppgift fördela statliga bidrag, dvs. uppgiftattsom en en som
innebär myndighetsutövning. detta sammanhang1 kan konstateras detatt
finns antal privaträttsliga uppgiftermed liknande Svenska in-ett organ
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bilagan tilliinteFolkbildningsrådet vilkastitutet och är upptagna
sekretesslagen.

verksamhetsformvalprinciper förOklara6.1.6 av

särskilda organisa-199495 ñckbudgetåretorganisationerdeAv 130 som
49 ideella föreningar ochaktiebolag,16tionsstöd statsbudgetenöver var

organisa-någrainstitutioner.stiñelseliknande Förstiftelser eller65 av
oklar.rättsliga Detdensistnämndationerna i den är statusengruppen

och Handikapp-Jordbrukstekniska institutetExportrådet,gäller bl.a.
institutet.

kunnat kon-utveckling harorganisationernasvår genomgångWd av
på någonallmänhet inte baseratsverksamhetsform ivaletstatera att av

Historiska för-olika former.nackdelar medför- ochingående analys av
verksam-ha valetförefallerhållanden och tillfälliga trender styrtmera av

beskaffenhet verksamheten. Omochhetsfonn, innehåll,än art manav
vid sidan statligaförr i tidengeneraliserar kan säga att avvar,man

vanligainklusive akademierideella föreningaraffärsverk,ämbetsverk och
åtagan-offentligai dag betraktasverksamheterformer för sådana somsom
statligatillkom radtill 1970-talet1960-talet och framden. Under en

privaträttsligbedrevs itidigaremyndigheter vissa verksamheteroch som
1970-talet till slutetFrån mitteni myndigheter.form integrerades dessa av

särskiltvanlig för verksamheter,stiftelseformen1980-talet nyaav var
tidnäringspolitiska området. Underinom kulturområdet och det senare

användas. Bl.a. har radi utsträckning börjathar bolagsformen ökad att en
finansierade stiftelser,någrabolagiserats liksomaffärsverk även statenav
År bildades medUtvecklingsfondema och Samhall. 1993Turistrådet,t.ex.

från de prin-stiñelser, vilketlöntagarfondsmedel nio ett avstegnya var
uppställt.statsmakternaciper för val verksamhetsform somav

förslagVåra slutsatser och6.2

Inledning6.2.1

stiftelserförutsättningslösVårt omfattaruppdrag översyngöraatt aven
fortlöpande beroendeorganisationeroch andra privaträttsliga är avsom

Översynen i förslag hur verksamhetenstatliga skallmedel. utmynna om
Även statlig insyn ochfinansierad i framtiden. behovetskall avvara

kontroll skall klargöras.
analysmodell för val verk-vårt delbetänkande har vi redovisatl aven

ii förstaEnligt denna modell börsamhetsfonn och finansiering. ettman
bedömning åtagandet börvälfardsekonomiskgörasteg vara enav omen

uppgiften bör statligtstatlig, eller enskild uppgift. Omkommunal ettvara
vilken omfattning åtagandet böråtagande gäller det därefter bedömaatt

ställning till i vilken formslutligenha. tredje gäller detI att taett steg
den bör finansieras.verksamheten bör bedrivas och hur
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Vi har i detta betänkande tillämpat denna analysmodell de verksam-
heter har behandlat i kapitel 2-4. Dessa verksamheter har varitsom av
olika karaktär och olika associationsforrner. Vårrepresenterat slutsats är

modellen går tillämpa generellt.att fallstudierDeatt gjort visarsom
emellertid det vid omprövning statliga åtagandenatt kan svårtav attvara
konsekvent tillämpa välfärdsekonomiskt välfärdekonomiskaett Desynsätt.
motiven såsom de hittills har beskrivits i facklitteraturen oprecisa. Detär

svårt bedömaär hur starka de välfärdsekonomiskaatt motiven för ett stat-
ligt utgiñsåtagande och hur detär statliga stödet börstort vissa fallIvara.
kan det föreligga så välfardsekonomiska motiv för åtagandet desvaga att
inte de administrativauppväger kostnader uppstår skallsom om man
skattefinansiera åtagandet. Vår slutsats därför välfárdsteorinär böratt
utvecklas avsnitt 6.2.2.

Vi har kunnat konstatera många de stiftelseratt får sär-av m.m. som
skilda organisationsstöd inte har tillfredsställande redovisning vilkaen av

Ävenresultat och effekter stödet lett till. detta problem dåär ettsom man
skall bedöma hur statligt utgiftsåtagande börstort ett vara.

Vi har inte haft möjlighet i detalj studera de olikaatt organisationer
har redovisat i kapitel 2-4 och har inte heller haft möjlighetsom att

bedöma effektiviteten i de dem bedrivna verksamheterna. Detta harav
inte heller ingått i vårt uppdrag. bakgrundMot det statsfinansiella lägetav

dock det angeläget omfattningenatt är åtagandenattanser statensav
begränsas. Vår bedömning den enskilda sektornär kanatt störreta ett
ekonomiskt och finansieringen många åtagandenatt kanansvar av genom-
föras i frivillig samverkan mellan företag och organisationer se avsnitt
6.2.3. slutsatsEn från våra fallstudier det finns betydandeär möjlig-att
heter till besparingar samordning verksamheter se avsnittgenom en av
6.2.4.

vårtI delbetänkande har vi redovisat principer för val verksamhets-av
form. De fallstudier har gjort visar dessa principer harattsom stor
generell giltighet och det möjligt avveckla iatt är allaatt stort sett
anslagsstiftelser avsnitt 6.2.5.

Att finansiera offentlig verksamhet särskilda organisationsstödgenom
förenat med betydandeår nackdelar: finnsDet bl.a. risk för effektivite-att

i verksamheten blir låg,ten organisationen får fortlöpandeatt statligen
finansiering reell budgetprövning och uppföljningutan inrikt-samt att
ningen på verksamheten inte ändras behovnär uppstår. Ett statligtnya
åtagande i dag fullgörs organisationsstöd bör därförsom genom om
möjligt finansieras nämligensätt,annat genom:

för åtagandet försatt tillansvaret befintligöver myndighet eller- en
medel från det särskilda organisationsanslagetatt förs till- över ett

generellt, författningsreglerat statsbidrag.

Staten kan bidra till offentligtäven åtagandeett ingåattgenom som
eller medlem iägare bolag eller förening.ett en

De fallstudier genomfört visar det möjligt kraftigtatt ärsom att
begränsa antalet särskilda organisationsstöd se avsnitt 6.2.6.
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privaträttslig organisa-tillsärskilda anslagde enstaka fallFör ensom
detstatsbudgetention i framtiden kommer äröver attatt anserges

anslagsbehovet och i frågaprövningennödvändigt skärpa attatt omav
idag ställerkravkontroll ställafinansiell styrning och mansamma som

Verksamhetsmål, resultatredovis-påmyndigheterna.statliga Kravende
bidragsmot-och deni avtal mellanning revision böroch statenettanges

verksamheten avsnittför seeller huvudmannentagande organisationen
6.2.7.

Välfárdsteorin utvecklasbör6.2.2

olika välfardsekonomiskaredovisade vi31-32vårt delbetänkande sel s.
visarfallstudier genomförtför offentliga åtaganden. Demotiv attsom

ioch analyserna deti praktikensvår tillämpavälfärdsteorin attär att
visstledning förtillräckligalltidenskilda fallet inte avgöra ettatt omger

offentliga eller inte.uppgift för detåtagande skall vara enanses
produktionmed det innefattarmotiveratsOfta har åtagande attett av en

effekter. räckerpositiva Detkollektiv nyttighet eller det skapar externaatt
undersöka hurmåstedetta,dock inte med konstatera ävenutanatt man

kollektiva nyttighetenfördel denhushåll harde företag eller avsom
respek-effekterna kan tänkas bli medbedöma vadvärderar denna attsamt

effekter,negativafrågative det statliga åtagandet. l t.ex.externautan om
alternativ-beräknamåste värdera dessamiljöföroreningar, attgenomman

utsläppsbegränsande åtgärder.erforderligakostnaden för
organisationer i dagför dediskussioner med företrädareVid våra som

bristande förståelse förmånga fallfår statlig finansiering, har vi i mött en
haft för vårutgångspunkt vi harden välfärdsekonomiska ompröv-som

genomför uppdrag i enlighetinställningning. vanligEn är ettatt man
bör betraktas statligtbeslut och uppdragetmed politiskt ettattett som

anslagit medel för verksamheten.åtagande eftersom riksdagen
i fortsättningenanförda vibakgrund detMot attanser om manav nu

följer regerings-välfardsteorin för vadvill använda utöveratt avsom-
offentliga åtagandenvad skallformen närmare avgränsa ses somsom-

i de fall statsmakternaytterligare. Vi ocksåbör teorin utvecklas attanser
motiverasåtagande, inte kaninföra offentligtbeslutar att ett nytt somom

åtagandet har andradet tydligt delsenligt välfärdsteorin, bör attanges
kommittédirektiven prövning offent-motiv omfattasdeän om avsom av

finansiellt bördels skälen förliga åtaganden dir 1994:23, statenatt
prövningsammanhanget vill vi peka denstödja verksamheten. l av

Pressutredningen-94. betänkandetoffentliga åtaganden gjordes Isom av
dagspress 193Vårt dagliga blad stöd till svensk SOU 1995:37 s. an--

påleda till ökad koncentrationenuteblivet stöd skulleatt ett enges
tidningsmarknaden och fria åsiktsbildningen skulle kommaden attatt

prövning Kulturutredningenbegränsas. Vi vill vidare peka den som
offentligtgjort utredningen hävdar bl.a.se avsnitt 2.1. Den att en

välfärd förñnaniserad bidra till ökadkulturaktivitet kan ävenen personer
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inte del aktiviteten i fråga. Exemplen visartar på svårigheternasom av
tillämpa välfärdsteorin vid omprövningatt offentliga åtaganden.av

6.2.3 Enskilda sektorn bör ekonomisktstörreta ett ansvar

de fallstudierl vi genomfört har vi i fiera fall funnit den enskildaattsom
sektorn kan finansiellt för offentligastörre åtagandenta ett inomansvar
vissa områden. Detta gäller särskilt verksamheter innefattar produk-som
tion kollektiva nyttigheter.av

Ett exempel på kollektiv nyttighet FoU-verksamhetär se kap. 3.en
Våra förslag inom forskningsområdet innebär näringslivetatt gemensamt -
bör huvudansvaret för finansieringenta den tillämpade forsk-rentav
ningen. Enligt vår mening det fördel kanär renodla huvud-en om man
mannaskapet för forskningsinstituten. Staten bör således inte huvud-vara

för verksamheten. Statliga forskningsråd bör däremot bidra till finan-man
sieringen projektbidrag eller teckna ramavtalattgenom genom om mera
långsiktiga forskningsprogram. Att näringslivet gemensamt tar ansvaret
innebär skapar förutsättningar få till institutenatt harägareattman som
industriell erfarenhet och kunskaper hur forskningsresultat kan till-om
lämpas.

finnsDet rad områden inom vilka successivt kommitstatenen att ett
allt finansielltstörre fleraInom dessa det enligt våräransvar. av
bedömning nödvändigt vända utvecklingen ochattnu genom en sam-
verkan mellan såväl juridiska fysiska begränsa det statligasom personer
åtagandet. Exempel härpå språkvårdsområdet och Sverigeinformation,är
där föreslagit nuvarande särskilda organisationsstödatt bör avvecklas
och verksamheten bör drivas inom för ideella föreningar Svenskaramen -
språkföreningen se avsnitt 2.4 Svenska Institutet se avsnitt 4.3.3.resp.
W bedömer denna lösningaratt inte enbart uppnårtypman genom av en
minskad belastning på statsbudgeten vitaliseringäven och effek-utan en
tivisering verksamheten ökat medlemsengagemang.ettav genom

Många verksamheter kommit bli offentliga åtaganden startadeattsom
ursprungligen Ävenpå ideell basis eller privata donationer. i fram-genom
tiden behövs det ideella insatser och det värdefullt med enskildaär gåvor
och donationer för bl.a. forsknings- och kulturändamål. Härvid detär
önskvärt de enskilda insatserna utformasatt så får långsiktigtatt ettman

och inte i utsträckningatt staten hittills skettengagemang samma som
tvingas enskilda initiativ.överta

6.2.4 Samordningen bör förbättras

Vid vår omprövande verksamhet har vi i vissa fall funnit besvärandeen
brist på samordning statliga insatser. Det finns rad små organisatio-av en

i fonn nämnder, delegationer stiftelser tillämpaAtt mål-ner av m.m.,och resultatstyming innebär administrativt besvärlig och förut-en process
antalet anslagsätter hanterligt.att Om antaletär anslag kanär stort
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riskeras förlorar överblickenstatsmakterna och kontrollen olikaöveratt
utgiftsåtaganden.

Vi har under vårt arbete med betänkande funnitdetta oña för-att man
bisett möjligheten låta och organisation ha hand verk-att en samma om

naturligtsamheter har samband med varandra. Exempel dettaettsom
bl.a. den verksamhet bäring utlandet. förhar närvarandeDenär ärsom

splittrad på ñera olika organisationen Våra förslag för det området inne-
bär bedrivnaden och verksamheten samordnas inomSTATT ERatt av

för ideell förening. Vi föreslår också ISA på sikt inordnasattramen en
i denna förening.

Museisektom erbjuder på splittring.exempel det gällerNärett annat
den sektorn sammanhänger bristen på samordning med det saknasatt en
myndighet övergripandeunder regeringen har för verksam-ettsom ansvar
heten. förhållandet finnsDet det inte någon myndighet medatt över-
gripande betyder bl.a. regering och riksdag anslag till19prövarattansvar
olika också de enskildabetyder byggerDet attmuseer. museerna upp

basorganisationer för olika tjänster och deatt statenegna resurser som
på sektorn inteca 000 mkr år används på effektivast möj-1satsar per

liga Som framgått avsnitt har därför2.2 föreslagitsätt. att ettav
Museiverk skall inrättas med övergripande sektorsansvar.ett

statsñnansielltSett perspektiv det angeläget med samordningärettur
statlig verksamhet. Enligt vår mening bör insatser för undanröjaattav

befintliga brister i detta avseende vidtas.snarast

6.2.5 Myndighetsformen bör användas

vårtl delbetänkande konstaterade vi myndighetsformen haratt numera
sådana egenskaper knappast har anledningatt staten övervägaatt att
lämna törvaltningsuppgifter till privaträttsliga Vi konstateradeöver organ.
vidare fördelning statliga bidrag eller uppgift innefattaratt av annan som
myndighetsutövning nästintill undantagslöst bör bedrivas i myndighets-
form. Vi slog också fast i fall då samverkar med någonatt staten annan
blir det aktuellt föra den ifrågavarande verksamheten tillöveratt ett
privaträttsligt Vl framhöll också undantag från principenatt attorgan.
myndighetsformen alltid bör användas för verksamhet helt ochstatensom
hållet finansierar kan motiverat för verksamhet i behovärvara som av
självständig framtoning. det därefter slutligenNär gäller frågan vilken
privaträttslig form bör användas i fall då för sin verksamhetstatensom
vill använda dylik form konstaterade vi bör använda aktiebola-att staten

eller den ideella föreningen. Vi slog fastockså aktiebolaget ochget att
den ideella föreningen väl tillgodoser det behov försammantaget som
framtiden kan finnas privaträttsliga former för anslagsberoende verk-av
samhet och befintliga anslagsstiftelser bör avvecklas.att

erfarenheterDe vi gjort under arbetet med detta betänkande har inte
anledning ändra dessa slutsatser. Principen verksamhetgett att attoss som

helt och hållet finansieras via statsbudgeten skall bedrivas istatenav
myndighetsform har vi tillämpat det gäller våra förslag i fråganär om
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verksamhetsform for Nordiska och Skansen. fallI harmuseet ett par
funnit anledning frångå principen myndighetsutövning skall hand-att att
has myndigheter. fallet gäller fördelningDet Stimulansbidragav ena av
inom hjälpmedelsområdet. dag HandikappinstitutetI inte ärsvarar som en
myndighet för fördelningen detta bidrag och våra förslag innebär attav
institutet skall få fortsätta därmed, mycket grund stimulans-attav
bidraget skall upphöra inom kort. andra falletDet Stiftelsen Film-avser
institutet och dess uppgift fördela statliga medel till produktionatt av
svensk film. Motivet till här Filminstitutet inte baraäravsteget att
fördelar statliga medel till stöd för sådan produktion också medelutan

härrör från de berörda branscherna.som
Principen anslagsstiftelser bör avvecklas har vi tillämpat i frågaatt om

Riksutställningar, Föremålsvården i Kiruna, Rikskonserter, Invandrartid-
ningen, LL-stiftelsen och Svenska Institutet. Samtidigt kan konstatera

det inte finns någon garanti for anslagsstiftelseatt skallattnumera en
fortlöpande statlig finansiering. Som exempel på detta kan nämna
Stiftelsen Lantbruksforskning, efter under budgetåret 199495 fåttattsom
42 mkr i särskilt organisationsstöd bakgrundmot de omfattande be-av
sparingar måste på statsbudgeten jfr 199495:l00görassom prop.
bil. 10 helt109 avvecklades från och med den juli1 1995.s.

våra fallstudierI har vi i två fall funnit det kan finnas motiv föratt att
bibehålla särskilt anslag till stiftelser, nämligen till SIPRI ochett Institutet
for framtidsstudier. forkningsstiftelserDessa har internationell inrikt-en
ning. Vi bedömer de inte finns något befintligt forskningsråd haratt som

sådan inriktning det skulle kunna övergripande for denatt ta etten ansvar
forskningsverksamhet dessa båda stiftelser bedriver. Enligt vårsom
mening bör SIPRI och Institutet for framtidsstudier i ökad grad söka
internationell finansiering så statsanslagen till dem successivt kanatt

ned. I avvaktan på stiftelsernatrappas har fått högre gradatt en av
internationell finansiering eller verksamhetens finansiering lösts attgenom
erforderligt stiftelsekapital tillskjutits, förordar vi i att staten genom
utrikes- respektive utbildningsdepartementet träffar långsiktigt avtalett om
grundfinansieringen verksamheten.av

6.2.6 Särskilda organisationsstöd bör begränsas

Enligt vår mening bör antalet organisationsstöd till privaträttsliga orga-
nisationer i möjligaste mån begränsas. Detta kan ske olika Ettsätt. sätt

föra forär uppgiften i frågaatt över till eller befintligansvaret en ny
myndighet jfr våra förslag med avseende Stiñelsen Nordiska museet
och Stiftelsen Skansen. sådanEn överföring kan i vissa fall ske på så sätt

verksamheten blir marknadsorienterad,att dvs. skiljer påmer man
och beställarrollen och utforarrollen. myndighetEn därvidansvars- tar

sig den förra rollen och inrättat aktiebolag eller ideellett statenav en
förening medverkar till bildandet påstaten sig densom tarav senare.
Myndigheten i fråga upphandlar då tjänster i konkurrens mellan olika pri-
vaträttsliga däribland det tidigare hade för detorgan, ansvaretorgan som
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med avseende stiftelsen Riksut-offentliga åtagandet jfr våra förslag
Kiruna, Rikskonserter och Svenska Institu-ställningar, Föremålsvården i

tet.
befintliga organisationsstöd förabegränsa antaletEtt ärsätt attannat att

organisationsanslaget till generelltmedlen från det särskildaöver ett orga-
nisationsanslag, kan sökas alla uppfyllerdvs. statsbidragett som av som

föreslagit förvissa angivna kriterier. lösning hari författning Dennaen
vid Jordbrukstekniskafinansiera verksamheterna SkogForsk,delaratt av

Invandrartidningen och LLstiftelsen.Utrikespolitiska Institutet,Institutet,
privaträttsligaslå två eller flera organisa-tredjeEtt sätt är att samman

till organisationtioner särskilda organisationsstöd endauppbär ensom
sammanhållet stöd avsnitt 6.2.4.med seett

organisationsstöd iminska särskilda ellerEtt fjärde antaletsätt vartatt
bedrivsfall föra verksamhetbegränsa stödets storlek är överatt en som

till bolag eller ideell förening ochanslagsberoende stiftelse ettav enen
låta sig för verksamhetenandra vid sidan staten engagera somom
aktieägare i betalande medlemmar i föreningen.bolaget eller Ettsom

liksomsådant sådan förening kan därvid i detbolag eller ovanen -
betalningförstnämnda fallet avtal åta sig marknadsmässigatt motgenom

utföra tjänster statliga myndigheter eller andra organ.
Våra förslag i betänkandet innebär avveckling flertalet de 35en av av

särskilda organisationsstöd har studerat. enda särskildaDe orga-som
nisationsanslag vi tills vidare föreslår bör kvar anslagen tillärvarasom

framtidsstudier.Swedish Council, och Institutet förTrade SIPRI

styrning och kontroll bör skärpas6.2.7 Kraven på

För bolag och ideella föreningar anslagsstiftelser så länge finnsdesamt
kvar, fåi framtiden kommer särskilda organisationsstöd, börattsom
enligt vår mening i fråga finansiell styrning och kontroll i principom
ställas i dag ställs statliga myndigheter.kravsamma som

regleringsbrevenoch för sig skulle kunna tänka sig utformal attman
för privaträttsliga organisationer liknande för myndigheter,sätt som
dvs. angivande mål, Verksamhetsmål,med övergripande uppdrag, kravav

återrapportering Regleringsbrevet översänds normalt för kännedometc.
till privaträttslig organisation anvisas särskilt organisationsstödetten som

sig föreskrifternastatsbudgeten, formellt riktar i det till denöver men
myndighet disponerar utbetalar anslaget. denoch Om mottagandesom
organisationen inte iakttar föreskrifterna i regleringsbrevet kan det därmed
bli svårt utkräva använda sig teknik bygger påAttatt av enansvar. som
regleringsbrev framstår därför, särskilt i de fall andra bidrar tillän staten
finansieringen mindreverksamheten, lämplig. de fall regeringenIav som

framtideni undantagsvis väljer låta myndighet disponera särskiltatt etten
organisationsanslag, det angeläget regeringen meddelaräratt attanser
föreskrifter användningvilken kontroll anslagets den utbe-om av som
talande myndigheter skall göra.
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Vårt huvudförslag frågor berört slagär bör regleras iatt avtalettav nu
mellan regeringen och den bidragsmottagande organisationen eller huvud-

för denna. För närvarande finns det vissa sådana avtal medmannen
innehåll..varierande utformning och Enligt vår mening bör emellertid av-

talen reglera relationen mellan ochnoggrant den bidragsmot-mer staten
tagande organisationen eller huvudmannen för denna. dylikaI avtal bör
bl.a. följande tas upp:

Finansieringen

Vår utgångspunkt tillsammansär med näringslivetatt staten ellerom
finansierar verksamhetpart skall denna bedrivasgemensamt iannan en

aktiebolags- eller föreningsform. De bolaget eller föreningenpengar som
får för sin övergripande verksamhet läggs då vanligen i klump, varviden
det inte går och inte heller meningsfulltär särredovisa vad det statligaatt
organisationsstödet respektive övriga stöd har till och vilkaparters använts
resultat har uppnåtts demed medel tillskjutit. Det så-parternasom ärsom
ledes den samlade verksamheten måste följas och utvärderas. lsom upp

avtal mellan och övrigaett bör därförstaten regleras hurparter stora
belopp skall erlägga i kollektiv finansieringparterna och vid vilka tid-
punkter betalningarna skall ske.

Om det statliga anslaget eller någon bidrag medel förpartsannan avser
visst uppdrag eller projekt, måsteett självfallet användningen dessaav

medel särredovisas och användningen medlen kontrolleras i särskildav
ordning.

Resultatredovisning

Avtalet komplement tillutgör bolagsordningenett eller föreningens
stadgar. bolagsordningenI respektive stadgarna finns det övergripande
ändamålet med verksamheten angivet, i avtalet bör målenmen anges mer
preciserade. Verksamhetsmålen bör också utformade så de gåratt attvara
följa upp.

Då det gäller myndigheter formuleras Verksamhetsmålen normalt i en
dialog mellan departement och myndighet, det alltidärytterst stats-men
makterna ensidigt bestämmer vilka mål skall gälla. Då det gällersom som
bolag och föreningar där versamheten finansieras med någongemensamt

bör Verksamhetsmålen bestämmas i dialog mellan de berördaannan en
parterna.

Redovisningen det ekonomiska resultatet skall i fråga bolagav m.m. om
ske enligt reglerna i aktiebolagslagen. Stiftelser bildats blirstatensom av

stiftelselagen träder inär kraft den januaril 1996 automatiskt bokförings-
skyldiga och skall årsredovisning iupprätta huvudsak efter principerna i
lagen 1980:1103 årsredovisning i vissa företag. Regler i be-om m.m. nu

avseende behöverrört därför inte in i avtalet.tas
frågal ideella föreningar gäller krav bokföringsskyldighet enligtom

bokföringslagen endast föreningen bedriver näringsverksamhet och dåom
bara i fråga näringsverksamheten sådan. Enligt vår mening börom som
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bokförings-organisationsanslagsärskildaföreningar fåralla varasom
börföreningens stadgarisaknasdettabestämmelserskyldiga. Om om

i avtalet.inbokföringsskyldighetföreskrifter tasom
organisationerbedrivsverksamhetdenEftersom somavnyttan somav

bör ii kronorvärderaskanvanligen inteorganisationsstödfår särskilda
resul-skall lämnaorganisationenbestämmelseavtalet att entas omen

sakredovisning bör i överensstämmaInnehållet i dennatatredovisning.
årsredovis-myndigheters341993:förordningen lenligtmed det omsom

förresultatredovisningenförgälleranslagsframställningning och en
ochredovisamyndighetenförordning skallnämndamyndighet. Enligt

verksamhetsmålen.tillförhållandeiresultatverksamhetenskommentera
myndigheten harvadresultatredovisningen presteratiMed resultat avses

verksam-skallMyndighetenprestationerna.effekteroch mätbara perav
medutvecklatsresultatethuroch kommenteraredovisasärskilthetsgren
frånavvikelserkvalitet. Störreochkostnaderintäkter,avseende på volym,

med dejämförasskallResultatetförklaras.skallverksamhetsmålen
resultat.årenstresenaste

ini avtalet börförebildförordning tasmedVi det nämnaatt somanser
verksamhet.sinresultatetredovisaskallorganisationenhurkrav av

och insynRevision

ochde bolaggälleravsnitt 6.2.5se attBeträffande ejfektivitetsrevision
harellerallagranska statenfårstiftelser RRV ägs staten somavsom

effek-granskabör hai principVi RRV rätt attstiftare. attanserensam
skulleorganisationsstöd. Dettasärskildafårverksamhettiviteten i all som

förordningen RRV:sochlagenjusterauppnåkunna att omgenomman
skullelagstiftningsådanstiftelser. Enochstatliga bolaggranskning av

tillsammansfinansierasfall verksamheteni dekomplicerademellertid bli
effekti-reglerindärförformsmidigaremed andra En är att ta omparter.

ochhurregleraskanavtalet när,i avtalet.vitetsrevision l även av vem
sin delförnormalfallet börskall Ieffektivitetsgranskningen statengöras.

granskningen.genomföraskallkräva RRVatt
stiftelserfiera deförverksamhetsfonnförändradföreslagitharVi av

gällergranska. Detharförordningen 1993:958enligt rätt attRRVsom
myndighet,ombildas tillföreslår börbl.a. Nordiska museet, ensom

Exportrådet inommedbör integrerasföreslåroch STATT, ramensom
privaträtts-debörförening. Vi görasför ideell översynatt avanser enen

granska.harförordningenligt rättorganisationer RRV attliga nämnasom
genomförahittills böromfattningi änVidare RRV störreattanser

särskildafårorganisationerprivaträttsligaeffektivitetsrevision somav
organisationsstöd.

aktiebolagslagenireglernainnebärårligadet gäller den revisionenNär
revisor itillkanmyndighet inte ettstiftelselagenoch RRV utsesatt som

praxisfärdigutveckladinte någonfinnsstiftelse.aktiebolag eller i Deten
med-s.k.revisorer ellerskallvilka fall RRVfrågan ivad utseavser

finansiering.statligfårorganisationerprivaträttsligairevisorer som
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Enligt vår mening bör det klargöras i vilka privaträttsliga organisationer
RRV bör revisor. Ett kriterium förutse RRV bör revisor kanatt utse vara

det statliga anslagetatt inte oväsentligutgör andel organisationensen av
totala intäkter. Ett kriterium kan det finnsannat klara välfärds-attvara
ekonomiska motiv för verksamheten. Regler RRV skall haatt rätt attom

revisor för genomförandeutse den årliga revisionen bören normaltav tas
i stadgarna för Föreningen eller i bolagsordningen för aktiebolag ochett

således inte regleras i avtal.
Om finansierar i bolags- ellerstaten föreningsform bedriven verk-en

samhet tillsammans med det självfallet inteär enbartparten annan staten
kan sig ha behov i bolagsordningen elleratt stadgarnasom till-anse av

försäkra sig revisor. Bolagrätt och Föreningaratt utse med litenen om-
sättning har ofta enkel redovisning. dessaFör organisationer bör enligten
vår uppfattning i syfte minska kostnadernaparterna för revisionenatt
kunna på bolags- eller föreningsstämmanattenas om utse en gemensam
revisor, antingen då revisor vid RRV eller privat revisor.en en

Enligt stiftelselagen 1994:1220 kan den anställd hosär densom som
bildat stiftelse inte revisor i stiftelsen jfr 4 kap. 6§ förstaen vara
stycket 5. Vi har den bakgrunden påpekat imot vårt delbetänkande att

anställd vid RRV enligt vår uppfattning inte kan revisoren ivara en
stiftelse bildats Vid remissbehandlingenstaten. vårt delbe-som av av
tänkande har framförtRRV invändningar detta.mot

Vi har konstaterat i vissa fall låtit andraatt staten myndigheter RRVän
revisorer i stiftelserutse och de revisoreratt intestatenm.m. utsettsom

alltid varit s.k. yrkesrevisorer. Med hänsyn till den självständiga ställning
och oberoende harRRV framstår det enligt vår mening rimligtsom som

RRV men ingenatt statlig myndighet skall ha möjlighetannan att utse
anställd revisor i stiftelse bildatsen Vi föreslårsom staten.en som av

därför frågan författningsregleras.att
Om särskilt organisationsstöd till privaträttsligtettges statenorgan som

finansierar vi offentlighetsprincipen alltidensam att bör till-anser vara
lämplig på organisationen i fråga. Om finansierar verksamhetenstaten till-

med det önskvärtär offentlighetsprincipenpartsammans till-en attannan
lämpas, i dessa fall kan inte ensidigt beslutastaten detta. Fråganmen om
bör regleras i avtalet. Om uppgifter innebär myndighetsutövningsom
delegeras till privaträttslig organisation det däremot vårär uppfattningen

offentlighetsprincipen alltidatt skall gälla beträffande denna del av orga-
nisationens verksamhet.

6.3 Fortsatt arbete

Vi har i detta betänkande lagt fram förslag syftar till åstadkommaattsom
renodling formerna för statlig verksamhet,en reduktionav antaleten av

särskilda organisationsanslag, ökad effektivitet och tillvaratagande av
stordriftsfördelar. Förslagen innebär riksdagen ochsammantaget att rege-
ringen får bättre överblick de statligaöver utgiftåtagandena.en Detta
innebär i sin budgetprocessen stärkstur ochatt förutsättningarna ökaratt
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administrativ för-förslag innebärVårabudgetdisciplin.för stramare enen
effektiv resultat-förförbättrasförutsättningarnasamtidigtenkling ensom

medel används.kontroll hurstyming och statensav
med ledningenöverläggningarhaftharutredningsarbetevårtUnder

får särskildaidagstiftelserantalföreller huvudmännen ett stort m.m. som
delarikonstateradärvid kunnatVid har stortorganisationsstöd. att man

inställningen i regeldockenskilda falletdet attprincipiella ärvår Isyn.
bi-organisationsstödet börsärskildaoch detverksamhetsformnuvarande

behållas.
sektornoffentligaeffektivisera dentill behovetMed hänsyn att anserav

dröjsmål. Vi för-genomförsförslagvåraangelägetdet utanär attatt
skervåra förslagregeringskanslietinomberedningenutsätter att av

enhetlig ledning.undersamordnat och en
till vill viskall gågenomförandetsjälvafrågan hurgällerdetNär

förändringartillförslagenmedfall kan räckavissaframhålla det i attatt
andra fall kanbudget.nästkommande Imedarbetet ettundertas upp

organisationsutredningsärskildkrävaförslagengenomförande att enav
departementenkrävasfall kan detandratillsätts. ytterligare tarattl

medberörda intressenter,andraöverläggningar med t.ex.initiativ till
gällernäringslivet vadellerlänsmusikengällerLandstingsförbundet vad

Tekniska museet.

6.3.1 Ytterligare översyn

regeringskansliets sidafrånangelägetdetEnligt vår mening är att man
privaträttsligaanslagsberoendegenomgånginitierar fortsatt orga-aven

därorganisationerradbedömning finns detvårnisationer. Enligt manen
ökad effekti-uppnåfinansiering kanverksamhetsform ochändradgenom

vitet.
organisationerantalbilaga 3 beskrevdelbetänkande sevårtI ett

förStiftelsengäller bl.a.betänkande.i detta Detvi inte har behandlatsom
alkohol- ochCentralförbundet förredovisningssed,utveckling godav

Ingenjörsvetenskapsa-Akademien ochMusikaliskanarkotikainformation,
förför Stiftelsenverksamhetsformenbedömning börkademien. vårEnligt

övrigadet gäller deredovisningssed Närutveckling god omprövas.av
finansieringenorganisationerna bör över.ses

uppmärk-betänkande harbehandlat i dettade områdeninom som
kultursektombör Inomåtaganden vivissa omprövas.sammat ansersom

antalibehandlat kap. 2de stiftelserfinns det förutom ett stortsom
finansiering bör Detförbl.a. formenorganisationer för vilka över.ses
Drottningholmsgäller bl.a. Arbetets Dansmuseet, teatermuseum,museum,

och Judiskagalleriet,Thielska RooseumMillesgården, Strindbergsmuseet,
finnsvilket det 30-forskningsområdet inomgäller ettDetsammamuseet.

pågående utredningtillmed hänsynindustriforskningsinstitut,tal som
organisatio-områdetkap. 3.1.betänkande se Inombehandlat i dettainte

institutet inkl.Svenskabehandlatharutlandsverksamhetmedner
statligadetomprövningi Paris. ViSvenska kulturhuset att avenanser
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åtagandet bör vadäven gällergöras Svenska Institutet i Rom, Svenska
Institutet i Aten och Svenska Forskningsinstituteti Istanbul. Dessa institut
har nyligen fått vidgade uppgifter och ökade organisationsstöd jfr avsnitt
4.3.

Inom Utbildningsdepartementets område finns antal stiftelserett stort
och bolag beroende fortlöpandeär statlig finansiering. Densom av största
anslagsposten Folkbildningsrådet VIIIU B 1.1 För perioden denavser

julil 1995-den 31 december 1996 uppgår anslaget till 2 933 mkr. Enligt
gällande regler beslutar Folbildningsrådet inom anslagspostens ram om
bidrag till studieförbund och folkhögskolor medel för rådets för-samt om
valtningskostnader. Med hänsyn till det anslagsbeloppet ochstora med
hänsyn till Folkbildningsrådet i huvudsakatt har uppgifter innebärsom
myndighetsutövning finns det anledning i särskild ordning rådetsatt pröva
framtida Organisationsform.

Den i kap. 5 redovisade enkäten till landets länsstyrelserav ochoss
vissa andra statliga myndigheter vidare vid handen det finnsattger an-
slagsstiftelser får sina medel på riksdagsbeslutsättannat änsom genom
och i vilka har direkt finansielltstaten ett Av enkätsvarenengagemang.
framgår många myndigheteratt avveckla sitt särskildaatt stöd tillavser
dessa stiftelser. Med hänsyn till det sigrör antal stiftelserett stortom

vi emellertid det finns behovattm.m. omfattandeanser av en mer om-
prövning myndigheternas åtaganden i dessa fall. Vi bedömerav dettaatt
leder fram till för många verksamheteratt ansvaret olikaövertas av
enskilda intressenter.

Vi förutsätter allmän omprövningatt statliga åtaganden kommeren av
genomföras. Vid sådanatt omprövning bör den vårt delbe-en av oss

tänkandet redovisade och i våra fallstudier i detta betänkande tillämpade
analysmodellen kunna användas generellt. Enligt vår mening börmer om-
prövningen statliga åtaganden ske utifrån helhetsperspektivav och bl.a.ett
bör möjligheterna slå verksamheteratt idag bedrivs vid olikasamman som
små myndigheter, nämnder, delegationer stiftelser studeras. Man fårm.m.
därvid inte låta den departementala indelningen hindra samordningatt
kommer till stånd. I samband med sådan bör detöversyn vidareen noga

inteprövas till verksamheter i dag helt och hålletom finansierasman som
kan hitta andrastaten intressenter åtminstoneav över deltarsom en av

det finansiella ansvaret.

6.3.2 Underlätta avvecklingen anslagsstiftelserav

Stiftelselagen träder i kraft den januaril 1996. lagenDen innehåller
bestämmelser vilka förutsättningar måste föreligga för före-om attsom
skrifter i stiftelseförordnanden skall få ändras eller upphävas jfr 6 kap..
Bestämmelserna gäller för alla stiftelser i remiss till Lagrådet ien
september 1995 har dock regeringen förslagit bestämmelserna i kap.att 6
skall börja tillämpas först den januari1 1997 på stiftelser bildatssom av
eller tillsammans med offentligt rättssubjekt;ett nedan.se
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materiellti såvälinnebär detstiftelselageni kap.Bestämmelserna 6 att
ellerför få ändravissa kravställsformellt hänseende attuppsom

hänseendematerielltstiftelseförordnande.i Iföreskrifternaupphäva ett
inträtt,ändrade förhållandenupphävandeellerför ändringkrävs attetten

följas ellerinte längre kangrund däravföreskriftenså den aktuellaatt
stiftarensstridandeonyttig uppenbartellerhar blivit uppenbart mot av-

hänseende innebärskäl. formelltsärskildafinns andra Isikter eller detom
förvaltareellerstiftelsens styrelsedetbestämmelserna ytterstäratt som

intebeslut får dockändringfrågor Ettför ibesluten m.m.omsvarar
permutationtill detsitt tillståndKammarkollegiettillämpas innan gett

eller förvaltaren.ansökan styrelsenav
föreskrifterupphävandeändring elleri frågaordningNuvarande avom

stiftelser bildatsföljande.innebär Föri stiftelseförordnanden som av
stift-liknar demi huvudsakår reglerenskilda gäller sedan 1972 somsom
stift-övrigaperrnutationslagen, 1972:205. Förjfrelselagen innefattar

tillsammans medellerbildatselser, dvs. stiftelser staten, enavsom
i frågatillämpas däremotkyrklig kommun,landsting ellerkommun, ett en

stiftelseförordnandet fort-föreskrifter iupphävandeändring eller avom
för enskilt bildadegälldeföre år 1972farande ordning ävensomsamma

efterregeringentillståndfråganstiftelsen innebärDet avgörsatt avom
inte lagbunden.prövning ären som

tillämpningen permutations-vikonstateradevårt delbetänkandel att av
praxis. V1 konstateradesynnerligen restriktivlagen kännetecknas enav

ändringtillstånd tillprövning frågorregeringen vid sinockså att av om
haft mycketstiftelseförordnandenföreskrifter ieller upphävande ettav

tillförsvårat med hänsynhar dettarestriktivt Sammantagetsynsätt. en
konstateradeönskvärd anpassning. Vimånga gångeromvärldsförändringar
avseende påinnefattar medvidare nyordning stiftelselagendenatt som

föreskrifter i stiftelse-upphävandeförutsättningarna för ändring eller av
ytterligaremedförordnanden eller tillsammansmeddelats statensom av

bedrivsverksamheterkommer möjligheternaförsvåra attatt somanpassa
bakgrund ochanfördi stiñelseform förändringar i omvärlden. Mottill nu

stiftelser bildademed avvecklingenför underlättaatt avavprocessen
irättssubjekt föreslog vi det lagenandra offentligaoch attävenstaten

skulleinförandelageninförande stiftelselagen1994: 1221 tasavom
föreskrifterna i stiftelse-innebörd bl.a.bestämmelse §10 atta aven ny

medeller tillsammansbeträffandeförordnandet staten annanensamen av
skrift-eller upphävasbildad äldre stiftelse skulle kunna ändras genom en

stiftama för stiftelsen i fråga.och styrelsenlig överenskommelse mellan
föreslagitremiss till Lagrådetregeringen inämndes harSom ennyss

denskall börja tillämpas försti kap. stiftelselagenbestämmelserna 6att
tillsammans medhar bildats ellerjanuari på stiftelserl 1997 avsom

offentligt rättssubjekt. det gäller deeller Närkommun ett annatstaten, en
förändring vadbetyder förslaget ingenstiftelser studeratvi avsersom

stiñelsema kommerTekniska för de två 6Nordiska och museet;museet
januari allastiftelselagen från och med den 1996. Förkap. gälla latt

Riks-Riksutställningar, Föremålsvården,övriga stiftelser t.ex. Skansen,
betyder förslaget i lagrådsremissen däremotkonserter Filminstitutetoch
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den för dem gällandeatt ordningen det regeringenär lämnarattnu som
tillstånd till upphäva stiñelseförordnandet kommeratt fortsättaattav att
gälla efter utgången åräven 1995.av

l anledning regeringens förslag vill anföra följande. Detav är
angeläget avvecklingen anslagsstiftelseratt kan påbörjas. Försnarastav

så skall bli fallet det våratt bestämda uppfattningär detatt av oss
framlagda förslaget till ändring införandelagen behövs. Därestav
införandet 10 § skulle komma försenas förutsätter regering-attav a att

i avvaktan på 10 § träder i kraft bereddatt är sinen övergeatta- -
restriktiva i frågor tillstånd till ändring stiftelseförordnan-syn om m.m. av
den för därigenom underlätta den nödvändigaatt avvecklingen av
anslagsstiftelser.



utredningar 1995offentligaStatens

förteckningKronologisk

Älvsäkerhet.K.näringsförbud.N. 40.Ett renodlat. behörighetför högskolestudier.U.möjligh för arbetslösa.A. 41. AllmänArbetsföretag En etny-. Gotlandstrafik.K.42. Framtidsanpassadmiljö- ochhälsorisker.Fi.Grön diesel-. Beskattning.SambandetRedovisning Ju.Lángtidsutredningen1995.Fi. 43. -. Aktiebolagetsorganisation.Ju.44.Vârdenssvåraval.. Gnindvattenskydd.M.Prioriteringsutredningen.S. 45.slutbetänkandeav
Effektivare styrningoch rättssäkerhet46.framtid. Fö.Muskövarvets

för arbetslösa. iasylprocessen.A.arbetsplatskontakter A.Obligatoriska
enligt och 28 kap. RB47. Tvångsmedel 27Pensionsrâttigheteroch bodelning.Ju.

polislagen.Ju.ekonomisktarbetsgivaransvar.Fi.Fullt samt
Översyn körkortsregler.K.48. EG-anpassadeskattebrottslagen.Fi.10. av

inkomsterochutgifter. Fi.49. Prognoserkonsumentregler.Ju. över.Nya statens
kärnavfallsomrâdet1995.M.för 50. KunskapslågetMervärdesskatt Nya tidpunkter12. - .Elförsörjning i ofred. N.Fi. 51redovisningochbetalning.

Godtrosförvärv stöldgods Ju.Försvarsmaktensekonomi.Fö. S2.Analys13. avav
rättsligaregleringen.Fö.Samverkanför fred. DenBilagedel.N. 53.Ny Elmarknad14. +

uppgift förFastighetsbildning15.Könshandeln.S. 54. staten gemensam-
prostitutioneni Sverige. och kommun.M.16.Socialtarbetemot

för asylärenden.verksamhetsansvar A.prostitution.S. 55. Ett samlatHomosexuell17.
56. Förmåneroch sanktioneroffentlig miljö. Ku.18.Konst i

utgifter för administration.Fi.Ett säkraresamhälle.Fö.19. - flygsäkerhets-internationelltSverige. 57. Förslag20.Utan Fö. ettstannar om
Norrköping-Linköping.U.universiteti2l.Staden Fö.utanvatten.vatten

och kunskapsutveckling yrkes-jordbruk i Skåne.Fö. 58.KompetensRadioaktiva slår22. ämnen ut om-
socialtjänsten.S.ocharbetsfältinomFö. roller23.Brist elektronikkomponenter.

samhällsekonomi59 OhälsoförsäkringochGasmolnlamslârUppsala.Fö.24. . pâ modeller, finansieringtågtrafik olika aspekterSamordnadoch integrerad25. -
och incitament.S.och i Mälardalsregionen.K.Arlandabanan

bidragsförskott, 60. Kvinnofrid. Del A+B. S.26.Underhâllsbidragoch
Myndighetsutövningvid medborgarkontor.C.61.Del ochDel B. S.A

Skåne.M.framtid bilagor. C. Ett27.Regional + renat. Översyn för stiftelseroch ideella63. skattereglernaLagen vissainternationellasanktioner28. avom
föreningar. Fi.UD.översyn.en- i trafikpolitiken. K.64.Klimatförändringarförsvarets29.Civilt bruk resurserav - tvistlösning.Ju.helikoptrar. Fö. Näringslivetserfarenheter, 65.regelverken,

användning övervakningskamerorvidbensin. Polisensoch Miljöklassning M.30.Alkylat avav . Ju.i EU. M. förundersökning.vidareutvecklatmiljöklassystem31.Ett
Fi.Naturgrusskatt,verksamhetsförnyelseinom rättsväsendet. 67.32.IT och m.m.

1995-96.SB.samverkansformer. 68. IT-kommissionensarbetsprogramJu.Förslagtill nya
Betaltjänster.Fi.skadavid personskada.Ju. 69.33.Ersättningför ideell

förkommunikationer alla K.strukturomvandling. 70. Allmänna34.Kompetensför A. -
förFörslagtill reglerhandikappområdet. Behörighetoch Urval.Avgifter inom 71.35. nya

ochhögskolor.U.redovisning. antagningtill Universitetsanktioner samlad36. Förmåneroch en- katastrof ochinsatserför internationell72. SvenskaFi.
förslag.Kartläggning,analysochsvensk Ku. flyktinghjälp.dagligablad stödtill dagspress.37, Vårt -

eftergymnasial38. Yrkeshögskolan Kvalificerad Fö.-
aktiebolagför servicetill universitetoch73. Ettyrkesutbildning.U.

Swedish Market högskolor U.39.Somereflections Labour m.m.on
Lägenhetsdata.Fi.74.Policy. A.

perspektiv.flyktingpolitik i globalt A.forskares svensk 75. SvenskNågrautländska syn
invandrare.arbetsmarknadspolitik. 76. Arbete till A.A.



Statens offentliga utredningar 1995

Kronologisk förteckning

77. Röster EU:s regeringskonferensom
hearingmedorganisationsföreträdare,debattörer-

och forskare.UD.
78. Den svenskarymdverksamheten.N.
79. Vårdnad,boendeoch JU.umgänge.
80.EU regeringskonferensen1996om

institutionernasrapporter--
synpunkteri övriga medlemsländer.UD.-

8 Ny rättshjälpslagoch andrabestämmelserom. rättsligt bistånd.Ju.
82.Finansieringslösningarför Göteborgs-och

Dennisöverenskommelserna.K.
83.EU-kandidater 12länder kan bli EU:ssom-

medlemmar.UD.nya
84.Kulturpolitikensinriktning. Ku,

Kulturpolitikens84. inriktning i korthet. Ku.-
85.Tjugo års kulturpolitik 1974-1994.Ku.
86.Dokumentationoch socialtjänstregister.S.
87.Försäkringsrörelsei förändring Fi.
88. Den brukademångfalden.Del I+2. Jo,
89.Svenskari EUtjänst. Fi.
90.KärnavfallochMiljö. M.
91. reformeratEtt straffsystem.Del I-IlI. Ju.
92. EG:s arbetstidsdirektivoch desskonsekvenserför

det svenskaregelsystemet.A.
93.Omprövning statligaåtaganden.Fi.av



utredningar 1995offentligaStatens

förteckningSystematisk

SocialdepartementetStatsrådsberedningen
Värdenssvåraval.[68]1995-96.IT-kommissionensarbetsprogram

Prioriteringsutredningen.[5]slutbetänkandeav
Justitiedepartementet Könshandeln.[15]

prostitutioneni Sverige.[16]Socialtarbetemot[8]och bodelning.Pensionsrättigheter
Homosexuellprostitution. [17][11]konsumentregler.Nya

bidragsförskott,Underhållsbidragochrättsväsendet.verksamhetsförnyelseinomoch[T
och Del [26]Del A B.samverkansformer.[32]tillFörslag nya

handikappomrädet.[35]Avgifter inom[33]skadavid personskada.Ersättningför ideell
kunskapsutveckling yrkes-ochKompetensRedovisning Beskattning.[43] omSambandet -- socialtjänsten.[58]ocharbetsfältinomrollerorganisation.[44]Aktiebolagets

samhällsekonomiOhälsoförsäkringochoch28 kap. RBTvângsmedelenligt 27
finansieringolika aspekter modeller,polislagen.[47]samt -

incitament.[59]ochstöldgods [52]Godtrosförvärvav
[60]Kvinnofrid. Del A+B.[65]Näringslivetstvistlösning.

[86]socialtjänstregister.DokumentationochvidövervakningskamerorPolisensanvändningav
[66]förundersökning.

umgänge.[79]ochVårdnad,boende Kommunikationsdepartementetbestämmelserrättshjälpslagoch andraNy om
tågtrafik pâoch integreradSamordnadrättsligt bistånd.[81]

Mälardalsregionen.[25]Arlandabananoch i[91]straffsystem.Del I-lll.Ett reformerat
Älvsäkerhet.[40]

Utrikesdepartementet Gotlandstrafik.[42]Framtidsanpassad
körkortsregler. [48]EG-anpassadeinternationellasanktionerLagen vissaom

Klimatförändringari trañkpolitiken. [64][28]översyn.en- för alla [70]kommunikationerAllmännaregeringskonferensEU:sRösterom -
för Göteborgs-ochFinansieringslösningardebattörerorganisationsföreträdare,hearingmed- Dennisöverenskommelserna.[82]och forskare. [77]

regeringskonferensen1996EU om Finansdepartementetinstitutionernasrapporter- hälsorisker. [3]diesel miljö- och[80] Gröni övriga medlemsländer.synpunkter -- Lángtidsutredningen1995. [4]kanbli EU:sEU-kandidater 12 ländersom- arbetsgivaransvar.[9]Fullt ekonomisktmedlemmar.[83]nya Översyn skattebrottslagen.[10]av
Försvarsdepartementet tidpunkterförMervärdesskatt Nya-

betalning. [12]redovisningochframtid. [6]Muskövarvets
redovisning.[36]samladFörmånerochsanktionerekonomi.Försvarsmaktens [13] enAnalys -av utgifter.inkomsteroch [49]Prognoseröver statens[19]säkraresamhälle.Ett

Förmåneroch sanktionerSverige.[20]Utan stannar
utgifter för administration.[56][21]Staden vattenutanvatten. -Översyn för stiftelser ideellaskattereglema ochi Skåne.[22]Radioaktiva slår jordbruk avämnen ut

föreningar. [63]elektronikkomponenter.[23]Brist
Naturgrusskatt, [67]Uppsala.[24]Gasmolnlamslár m.m.
Betaltjänster.[69]Civilt försvaretsbruk resurserav - Lägenhetsdata.[74]helikoptrar. [29]erfarenheter,regelverken,
Försäkringsrörelsei förändring [87][53]rättsligaregleringen.Samverkanför fred. Den

EU-tjänst. [89]Svenskariför internationellkatastrof-ochinsatserSvenska
åtaganden.[93]Omprövning statligaoch förslag. [72]flyktinghjälp. Kartläggning,analys av



Statens offentliga utredningar 1995

Systematisk förteckning

Utbildningsdepartementet Miljödepartementet
Yrkeshögskolan Kvalificeradeftergymnasial Alkylat och Miljöklassning bensin.[30]av-
yrkesutbildning.[38] Ett vidareutvecklatmiljöklassystemi EU. [31]
Allmän behörighetför högskolestudier.[41] Grundvattenskydd.[45]
Förslag internationellttlygsäkerhets- Kunskapsläget kärnavfallsområdet1995. [50]ettom
universiteti Norrköping-Linköping.[57] Fastighetsbildning uppgift för staten gemensam-Behörighetoch Urval. Förslagtill förregler och kommun. [54]nya
antagningtill Universitetochhögskolor.[71] Ett Skåne.[62]renat
Ett aktiebolagför servicetill universitetoch Kärnavfall och Miljö. [90]
högskolor [73]m.m.

Jordbruksdepartementet
Denbrukademångfalden.Del 1+2. [88]

Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsföretag En möjlighet för arbetslösa.[2]ny-
Obligatoriskaarbetsplatskontakterför arbetslösa.[7]
Kompetensför strukturomvandling.[34]
Somereflections SwedishLabourMarketon
Policy. [39]
Någrautländskaforskares på svensksyn
arbetsmarknadspolitik.[39]
Effektivarestyrningoch rättssäkerhet
iasylprocessen.[46]
Ett samlatverksamhetsansvarför asylärenden.[55]

flyktingpolitikSvensk i globalt perspektiv.[75]
Arbete till invandrare.[76]
EG:s arbetstidsdirektivoch desskonsekvenserför
det svenskaregelsystemet.[92]

Kulturdepartementet
i offentlig miljö.Konst [18]

Várt dagligablad Pstödtill svenskdagspress.[37]-
Kulturpolitikensinriktning. [84]
Kulturpolitikensinriktning i korthet. [84]-

årsTjugo kulturpolitik 1974-1994.[85]

Näringsdepartementet
Ett renodlatnäringsförbud.[l]
Ny Elmarknad Bilagedel.[14]+
Elförsörjning i ofred. [51]

svenskaDen Rymdverksamheten.[78]

Civildepartementet
Regionalframtid bilagor. [27]+
Myndighetsutövningvid medborgarkontor.[61]


