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statsrådet chefen förTill och

Utbildningsdepartementet

bemyndigades chefenregeringen den 31 augusti 1995Genom beslut av
tillkalla särskild utredare förUtbildningsdepartementetför attatt en

frågan förvaltning donationskapital vid universitet ochutreda om av
oktoberstöd detta bemyndigande förordnades den 18högskolor. Med av

dåvarandesärskild verkställande direktören Lars Ag.1995 utredaresom
Lombach, akademiränt-dag förordnades hovrättsassessom GunSamma

departementsrådet Strandelloch HansLars Pousettemästaren som
revisionsdirektören Markstedt isakkunniga Lars expert ut-samt som

redningen.
hovrättsrådetutredningen har varit Henning Isoz.Sekreterare i

gång Universitet,har under arbetets besökt UppsalaUtredningen
TekniskaKarolinska Institutet Kungl. Hög-Universitet,Lunds samt

hållits förmed utredningen Fi 1994:1har 1skolan. Kontakt ansvaretav
högskoleom-statliga fastigheter inom universitets- ochförvaltningen av

rådet.
Riks-avgivit yttrande till JustitiedepartementetUtredningen har över

reglerna i stiftelselagenförslag till ändringrevisionsverkets av
stiftelser vilka statligahur revisorn skall i för1994:1220 utsesom

förvaltare.myndigheter är
förbeslut den maj 1996 förlängt tidsramenhar i 15Regeringen

1996.till den 17 juniutredningens arbete
1996:105härmed betänkandet SOU AttUtredningen överlämnar

till universitet och högskolor.främja donationer
Gun Lombach,betänkandet fogas särskilt yttrandeTill ett av

härmed slutfört.Uppdraget är

juni 1996Stockholm i

Lars A g

Henning Isoz

16-0921fl
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Sammanfattning

Uppdraget

undervisnings-kom tidigt inriktadDonationsviljan i Sverige att vara
beståendeområdet. 1800-talet fram alltjämtslutet detMot växte ettav
vetenska-syfte främja högre utbildning ochför donationer iintresse att

områdenförmån hardonera till för nämndaforskning. Viljanplig att nu
donationsegen-särskilt landets äldre universitet förvaltarmed sigfört att

till betydande värden.dom
för fond-huvudsak regleringeniMitt uppdrag översynen avavser
utgångs-universitet och högskolor. Medegendomsförvaltningen vidoch

och förvaltning skall jagregelsystem för statlig styrningpunkt i gällande
ägande- och förvaltninglämplig ordning för hurförslag tilllämna aven

högskolor skall utformas medvid universitet ochdonationskapital
donationsvillkorgäller till följdförutsättningartill dehänsyn som av

statligafråga kapitalförsörjningsförordningen och andrahurEn ärm.m.
donationsmedel används föri samband medskall tillämpasregler att

place-möjligheter bör finnasskall vilkainvesteringar. Jag pröva attsom
bildadonationsmedel aktier och andra värdepapper,gåvo- iochra

anläggningstillgångar, fastig-bolag ellereller bolag, förvärvastiftelser
föreslå kompletteringarskall de eventuellaJagmarkheter, avm.m.

användasstatliga regler skall kunnafordras förregelsystemen attsom
i direkti-kapitalförvaltning. uttalas vidaresäker Deteffektiv ochför en

egendomsförvaltningen istatliga fond- ochregleringen denatt avven
framskall den bakgrunden läggaheltäckande.inte Jagdagsläget är mot

ingårområdet, i mitti de delartill allmän regleringförslag somav
uppdrag.

stiftelselagenUppdraget och

återstodpåbörjades det baraunder hösten 1995utredningsarbetetNär
då skulle trädamånad stiftelselagen 1994: 1220någon till den dagfram

tillkomnaföre ikraftträdandetskulle bli tillämpligkraft.i Lagen även
mening.stiftelser i lagensförmögenhetsbildningar att anse somsom var

inleda arbetet medföll det sig naturligtden bakgrundenMot attatt
på vilkenenkät i syfte redauniversitet och högskolortillställa att taen

egendom mitttänkas tillkomma denkunderättslig status somsom
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på.utredningsuppdrag i första hand siktetog
återfinnsHögskolomas enkäten sammanställning i bilagaensvar

utgången år2 vid handen värdet det dem vid 1995attgav av av av
förvaltade donationskapitalet skulle eller 90 % stiftel-utgöramerparten

alltså gåvomedelseegendom och endast 10 % egendom tillhörig staten.
jämförelse med den uppfattning universiteten och högskolornaI som

frågantidigare redovisat i via sina balansräkningar och legat tillsom
grund för mina direktiv innefattade enkäten väsentligtsvaren en

fråganbild. mig anledningförändrad Detta närmare övervägaattgav om
föreslåregeringen borde avbrytande eller i falljag inte hos ett vartav

på mitt fann emellertid minainriktning arbete. Jag vid över-en annan
skäl talade för driva utredningsarbetet vidareväganden starka attatt

skälen för mitt ställningstagande ienligt givna direktiv. Jag redovisar
det följande.

utredandeSkäl för fortsatt

stiftelsebestämmelserna i stiftelselagen drabbas eller kanTill följd enav
revisionkostnader för arvode till förvaltaren, redovisning,drabbas av

mångaförhållande sinmedför sannolikt föroch registrering. Detta att
vilja välja alternativet donera direkt tilldonation kommer att t.ex.att en

låtaalternativet högskola blir förvaltare förhögskola framför att samma
ocksåriktning talar den omständighetenstiftelse. I att mansammaen

få fungera ungefärdonation direkt till högskolakan atten som enen
inträffar donatom föreskriverstiftelse traditionellt Dettagör. attsett om

högskolans balansräk-skall redovisas balanspost idonationen som en
räkenskapsårdonationen varje skallunder viss beteckning,ning atten

beräknadavkastning med visstillgodoräknas löpande procentsatsenen
räkenskapsåringångenvärde vidbalanspostens samt attav samma

skall viss procentandel användas förlöpande avkastningenden enav
och för donatoreller uppräkning balanspostenvärdesäkring resten avav

ändamål.föreskrivet
alltså i framtid blirgoda grunder detDet kan antas att en snar

Härtill kommermed donationer direkt till högskolorna.vanligare att
sådana donationer tilluniversitet och högskolor redan i dag tar emot ett

årsbasis, gåvorinklusive klassas bidrag,värde över-som somsom
och högskolormiljard kronor och vissa universitetstiger l översettatt

sådan stockförfogar "stock" egendom. Dennatiden alltid över en av
vad jag inhämtat dessutom ytterligarekommer enligt växa ettatt som

utredningen för förvaltningenresultat arbetet inom ansvaret avavav
högskoleområdet.statliga fastigheter inom universitets- och
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högskoleområdet vårverksamhet bedrivs inom viktig förDen ärsom
utveckling. därför angeläget kunna bevara den högaframtida Det är att

förmån verksamhet.donationsviljan till för denna Särskilt bakgrundmot
den utveckling kan förväntas det central betydelseär attsom avav

sådanamottagande förvaltning donationerregelverket för och av som
stiftelsebildning enkelt ochavsedda leda till tydligtinte ärär samtatt

mening leder till slutsatsensmidigt tillämpa. Enligt min det attatt
utgå från enskilda högskolan själv fattar beslutregelverket bör denatt

frågor mottagande och förvaltning donationer. Det skall därvidi om av
åligga hållahögskolan vid sin prövning sig inom statsmak-givetvis att

kostnads-för högskolan fastlagda förutsättningar, gällandet.ex.terna
såledeslåneramar. Regelverket bör ansluta till den principoch som

de statliga myndigheterna, principgäller för styrningen av ennumera
på det myndigheterna sina priori-framför allt bygger är göratt somsom

mål-för regeringen fastställa och resultatkrav.teringar inom ramen av
regelverk inte tillräckligt till denna princip.Nuvarande är anpassat

fördetta förordningen 1964:484 mottagandeFramför allt gäller om
gåvo- förordningen innebäroch donationsmedel. Denräkningstatens av

frågan mottagande detregeringen alltid skallnämligen prövaatt om om
framtida kostnader förmottagandet kan föra med sigkan antas att

alltså frågan denförhindradMyndigheten är pröva ävenattstaten. om
fråga, efter omprioritering,kostnaderna i kanskeskulle att rymsanse

befintliga hänsyn till intressenMedinom myndighetens statensramar.
vadmottagandet regleras i fler avseendenvidarebehöver än ärsom

års anförda bakgrund jagförordning. Detfallet i 1964 motvar nu som
ställningstagande driva utredningsarbetet vidarekom fram till mitt att

direktiv.enligt givna

utgångspunkterNågra

högskoleområdetutgångspunkt med avseendeför regelverk inomEn ett
alltsåpå det börmottagande och förvaltning donationer är att varaav

utgångspunkttillämpa. ledertydligt enkelt och smidigt Dennaattsamt
frågornämligen den högskola inaturligen tillöver att omen annan, en

förvaltning donationer vid sidan de kravmottagande och somav om--
så fåbunden regler möjligt.civilrätten innefattar bör vara av som--

mottagande och förvaltningFörekomsten särskilda statliga regler omav
måste statligadonationer därför kunna motiveras starka intressen.av av

Sådana regelintressen föreligger enligt min mening .syftet med enom
handlingsfrihet ellerbevara rimlig säkerhet ellerär attatt staten en

hålla renodling myndigheternas verksamhet. Enfast vid tanken en av
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fådärför inte donation donatom harhögskola bör ta emot t.ex.en om
ändamål för egendomen vilket saknar samband med högsko-bestämt ett

verksamhetsområde eller mottagande skulle föra med siglans ett attom
tillgångbehöva till anslags- ellerhögskolan skulle komma att mer

lånemedel skulle tillgängliga för högskolan ochän som annars vara
möjlig.omprioriteringhögskolan inte ärattanser en

går mina förslag vill jag skjuta in de intejag inInnan närmare att
sådana donationer intemottagande och förvaltningbara somavavser

också mottagande ochstiftelsebildning. Mina förslag berörleder till
från bidragsgivare mottagandebidragförvaltning externa samt avav

beståendeför sig ochi och med mottagandetdonationer utgör ensom
sammanhållen förmögenhet eller stiftelse.en

donationermottagande bidrag ochFörslag till regler för m.m. av

och donationerMottagande bidragA. av

få Vad skallbidrag eller donationer.skallhögskolaEn sagtsta emot nu
donatom bestämdabidragsgivaren ellergälla detdock inte avom

högskolans verksamhets-ändamålet saknar samband medför egendomen
bidrag eller dona-område högskolaneller emot ettatt ta engenomom

tion
framtidantingen omedelbart eller iberäkningarenligt sina enegna

lånemedeltillgång till anslags- ellerkrävaskulle komma änatt sommer
högskolan,tillgängliga förskulle varaannars

år,i tioegendom visstanvända vissblir bunden sätt än2. att mer
överlåtas,får ellerinteegendomförvärvar som

aktier ellerför samtligafår hälftenhälften eller än rösternamer av
företag.andelar i ett

få bidragmedge högskolaskall kunnaRegeringen emot ettatt taen
själv fatta besluthögskolan saknar befogenheteller donation atten om

frågan behövafrågan. punkt kanunder 1 prövasi I fall ovansom avses
budgetarbetet.inom förramen

få det innebär dendonationHögskolan skall även attemotta omen
1992/93:37 9 och bet.jfr uttalanden ifast egendomförvärvar prop. s.

belånad skall denden fasta egendomen1992/93:FiU8 11. Om ärs.
något egendo-hinderi princip inteomständigheten utgöra emotatt ta

så regeringenmåste i fall ha bemyndigatsHögskolan dock attavmen.
lån donation jfr mittförvärv fastighetförexternata genomavupp

upplåning.ändring i lagen, 1988:1387,förslag till lag statensomom
bemyndigande enligt nämnda lagregeringensförutsätts därvidDet att
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samlade stockenbegränsningar. Deninnefattar olikanämnda lagenligt
högskolan hosmåste gäller förlån inom denliggaexterna ram somav

lån ilån Härtill kommerinvesteringar.för tillRiksgäldskontoret att ett
mån högskolansskall begränsai rättfallet delsdet enskilda attsamma

måste ligga inominvesteringar delslån Riksgäldskontoret tillhosta upp
egendomen.för den fastataxeringsvärdet

donationerbidrag ochFörvaltningenB. av

egendomförvärvatbidrag ellertagithögskolaEn emot ett somsom
används för detegendomenfördonation att avsvarargenom

ändamålet förochbestämdaeller donatombidragsgivaren att
bidragsgivarenföreskrivitsdetplaceradegendomen sättär avsom

eller donatom.
ändamålnågot förbestämteller donatom inte harbidragsgivarenOm

ändamålanvänds förför denhögskolanegendomen ettatt somsvarar
verksamhetsområde.med myndighetenssambandhar

meddelat särskildahardonatom inteellerbidragsgivarenOm
placeradför egendomenhögskolanplaceringsföreskrifter ärattsvarar

högskola§ stiftelselagen. Förjfr 2 kap. 4godtagbart sättett somen
villdonationsmedel ochbidrags- och"stock"förfogar över somaven

någontillgångar iandelaristock i realadennadelplacera t.ex.aven
delsdenna allmännai aktier innefattardirektaktiefond eller ennorm

sådanmåste riskersprida dehögskolanså vidatillbegränsning att som
värdestegring ochtilldels möjlighetmedförenadeplacering är en

avkastning.på löpandehögredärmed sikt en
ändamålsbundenförvärvat ickedonationhögskolaEn ensom genom

placeringshänseendegodtagbartdetfastighet kan är att ursomanseom
sådant fall kunnaskall iRegeringenbehålla fastighet.denna ett
underhåll ochlån förhögskolanbemyndiga externaatt ta avupp

skallregeringenbemyndigande ävenfastigheten. Ettinvesteringar i av
ochmed bidrags-undantagsvishögskolanerhållaskunna om

belånad förutsättsfastighet. Detvilja förvärvadonationsmedel skulle en
innefattarinnebördanfördbemyndiganden sammaatt av nu

fastighet ärbemyndigandenbegränsningar att ta emot somensom
belånad under A.jfr ovan

iandelaraktier ellerförvärvaskall inte kunnahögskola ettEn
förfår hälftenhälften ellerså högskolan rösternaänföretag att avmer

donationsmedel. Enmedandelar i företagetellersamtliga aktier
på förrnögenhetsdispositiongrundaskan intestiftelsebildning somen

stiftelsebildarlånas stiftelsen.till Denmedelinnebär utatt ensom

T2 16-0921
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måste nämligen slutligt avhända sig den egendom avskiljs försom
stiftelsen. såledesEn högskola kan inte bilda stiftelse meden
donationsmedel åberopa frågaoch samtidigt placering dessaäratt om av
medel.

utlåningKostnader för donationsmedel i placeringssyfte skallav
bestridas med donationsmedel. Anslagsmedel kan inte användas för
sådana ändamål.

C. Högskolans styrelse har ansvaret

frågorBeslut i mottagande och förvaltning bidrag och donationerom av
skall fattas högskolans styrelse. Detta hindrar inte beredningenattav
och verkställandet beslut kan skötas andra inom högskolan eller,av av

någondet gäller placering egendom,när anförtros dettaav av som
uppdrag högskolan.av

D. Redovisning och revision

viktigEn aspekt reglerna för förvaltning bidrag och donationer ärav
såvälde för bidragsgivare och donatorer för den statligaatt som

årligarevisionens granskning bör erbjuda goda möjligheter iatt
efterhand kunna kontrollera hur högskolan åligganden.skött sina
Regelverket bör därför kravställa högskolans redovisning vilka
tillgodoser detta kontrollbehov. Jag har emellertid inte närmare
undersökt nuvarande regler långtgåendetillräckligt dennaärom

frågan fårpunkt. utredasDen i särskild ordning. villJag dock i
sammanhanget erinra bestämmelserna i förordningen 1993:1153om

redovisning studier vid universitet och högskolor. Dessaom av m.m.
innebär fond- och egendomsförvaltning vid högskola äratt separat en

Verksamhetsgren, vilket betyder sådanmyndigheten föratten
förvaltning i sin resultatredovisning skall resultatet särskilt förange
denna Verksamhetsgren.
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FörfattningsförslagE.

och förvaltningBestämmelserna mottagande bidrag och dona-avom
högskolesektom in i kapitel i högskoleförord-tioner inom tas ett nytt

med rubriken "Om bidrag och donationer."ningen 1993:100
nuvarande regelverk till de föreslagna bestämmel-För att anpassa

måste delsdet ske ändringar i lageni högskoleförordningenserna
upplåning för högskola1988: 1387 rättatt att tastatens ge en uppom

delslån fast egendom donation, förslaget till lagvid förvärv av genom
överlåta påellerstatsbudgeten för regeringen rätt annatatt attgeom

företag hälften ellerminska ägarandel i där harsätt statens staten mer
och aktierna ellerhälften för samtliga aktier eller andelarrösternaän av

delsdonation, förordningen 1964:484andelarna förvärvats omgenom
gåvo-för räkning och donationsmedel förmottagande statens attav

tillämpningsområdetfrån förordninghögskolor för denna ochundanta
dels förvaltning statliga fastigheter,förordningen 1993:527 om av

högskolors förvärv fast egendom dona-för undantaatt av genomm.m.
sådan frånegendom förordningens tillämpnings-och förvaltningtion av

område.
1992:1434 in bestämmelse innebördhögskolelagenI tas en av

i högskolas styrelse bör väljaden ledamöterregeringen när utseratt en
sådan verksamhet betydelse för denmed bakgrund i ärsom avpersoner

högskolan för.ekonomiska förvaltning som svarar

Övrigt

bör beakta andrauttalas jag i mitt arbetedirektivenI ävenattatt myn-
fondtillgångarhar Jag haruniversitet och högskolordigheter än avm.m.

åtgärdernågon behovet inom andrainte gjort bedömningtidsskäl av av
någramyndighetsområden därför bara förslag i denoch lägger inte

någraföreligga tekniskainte finna det skulledelen. Jag kan dock att
låta för universitet och hög-avsnitt den mighinder jfr 7.7 attmot av

gälla generellt för alla myndigheter.skolor föreslagna regleringen
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Författningsförslag

Förslag till1

Förordning ändring i högskoleförordningenom
1993:100

frågaHärigenom föreskrivs i högskoleförordningen 1993:100om
dels kap. § skall ha följande2 2 lydelse,att
dels det i förordningen skall föras in kapitel, 14 kap.,att ett nytt av

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.
2 §

högskola skallStyrelsen för själv beslutaen
frågori viktigare högskolans organisationom

årsredovisningaranslagsframställningar, och viktigare fram-om
ställningar övrigt,i

åtgärder med anledning Riksrevisionsverkets revisionsbe-om av
rättelser revisionsrapporter,och

viktigare föreskrifter,4. om
inrättande tjänst professor,om av som

från förhållan-skiljande anställning grund personligaa. om av
frågaden, dock inte i provanställning,om

b. disiplinansvar,om
åtalsanmälan,c. om

d. avstängning eller läkarundersökning,om
frågori i övrigt principiell vikt.ärsom av

bestämmelserna i 2 kap. bestämmelserna i kap.Av Av 2
7-8, 10 och 14 §§, 3 kap. § och kap.7 7-8, 10 14 §§, 3 7 6

framgåroch 6 kap. § och 14 kap. 4 §4 kap. 4 § fram-att
gårstyrelsen för högskolan skall styrelsen för högskolanatt

ocksåbesluta själv i vissa andra ocksåskall besluta själv i vissa
frågor frågorde i första andra de iän änavsessom som avses
stycket. första stycket.
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Frågor d personalan-i första stycket 6 dockavgörsa avsom avses -
sådanvid högskolan, nämnd finns inrättad. Attsvarsnämnden om en

frågor i vissa fall skall Statens ansvarsnämndprövasavses avsom nu
framgår kap.kap. 9 § och 4 252av

kap.14
bidrag och donationerOm

§1
bi-En högskola får emotta

donationer.drag och

§2
Bestämmelsen § gälleri 1

medgivandeinte utan av rege-
det egendomenförringen om

bestämts ändamålhar ett som
medsamband hög-saknar

verksamhetsområdeskolans
högskolaneller attgenomom

bidrag ellerta emot ett en
donation,

beräk-enligt sina egna
omedelbartningar antingen

framtid skulleeller kommai en
behöva tillgång tillatt mer

eller lånemedelanslags- än som
tillgängligaskulleannars vara

högskolan,för
bunden användablir att

egendom på visst iviss sätt mer
år,tioän

egendomförvärvar som
ellerfår överlåtas,inte

hälften ellerfår änmer
hälften samtligaförrösternaav

andelar före-aktier eller i ett
tag.

3 §
högskola harEn tagitsom

bidrag eller för-emot ett som
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egendomvärvat genom
donation för attsvarar egen-
domen

används det bi-för av
dragsgivaren eller donatorn
bestämda ändamålet eller, om
sådan bestämning saknas, för

ändamål har sambandett som
med högskolans verksamhets-
område, och

placeras på det sätt som
föreskrivits bidragsgivarenav
eller donatorn eller sådanom
föreskrift saknas, på ett
godtagbart sätt.

En högskola får med stödinte
bestämmelsen första stycketiav

2 förvärva aktier eller andelar
i företag så högskolanett att

får hälften eller hälftenänmer
för samtliga aktierrösternaav

eller andelar företaget.i

4§
Styrelsen för högskolan skall

själv besluta frågori som avses
dettai kapitel.

förordningDenna träder i kraft den
...... ..
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till2 Förslag
högskolelagen 1992:1434ändring iLag om

fråga kap.högskolelagen 1992: 1434 2föreskrivs iHärigenom attom
följande lydelse.§ skall ha4

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

ingå.högskolans rektorhögskola skallstyrelsen förI en

flertaletflertalet RegeringenRegeringen utserutser avav
styrelsens övriga ledamöter.ledamöter.övrigastyrelsens

väljaDärvid bör regeringenväljaDärvid bör regeringen
sådansådan bakgrund imedbakgrund imed personerpersoner

betydelseverksamhetbetydelse ärverksamhet är avsomavsom
högskolans utbildnings- ochoch förhögskolans utbildnings-för

denforskningsuppdragforskningsuppdrag. samt
förvaltningekonomiska som

högskolan för.svarar

irepresenteradehögskolan harstudenter vidoch rättLärare att vara
styrelsen.

vid styrelsensoch yttranderättanställda harFöreträdare för de närvaro-
sammanträden.

i kraft denlag träderDenna ..... ..
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3 Förslag till

ändring lagenLag i 1988:1387 statensom om

upplåning

frågaHärigenom föreskrivs i lagen 1988:1387 statensom om upp-
låning följande1 och 2 §§ skall ha lydelse.att

Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

1 §
budgetårEfter särskilt bemyndigande lämnas riksdagen för ettsom av

fåri sänder eller efterregeringen regeringens bestämmande riksgälds-
lånkontoret till förstatenta attupp

finansiera löpande underskott i statsbudgeten och andra utgifter som
pågrundar sig riksdagens beslut,

tillhandahålla sådana sådanakrediter och fullgöra garantier som
riksdagen beslutat om,

samråd statslån,lösa in och i med riksbanken köpaamortera, upp
samt

riksbankens behovtillgodose valutareserv och för4. statspapperav av
marknadsoperationer.

Med stöd sådantav
bemyndigande isom avses
första fårstycket regeringen
bestämma myndighetatt en som

bilaga 1 till högskole-ianges
förordningen skall1993:100
ha lån förrätt att ta upp

egendomförvärv fastav genom
donation eller med medel som
sådan myndighet förvärvat

bidrag eller donation.genom
Vad skall gällaävensagtsnu

eller underhållför investering i
sådan egendom.fastav

13 16-0921
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§2
Lån tagitsharLån tagitshar upp avsomupp avsom

regeringenförvaltasregeringenförvaltas statenstaten avav
efter regeringens bemyndi-bemyndi- ellerregeringenseller efter

ellergande riksgäldskontoretriksgäldskontoret.gande avav
sådan myndighet 1isom avses
§ stycket.sista

kraft denträder ilagDenna ......... ..
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4 Förslag till

1996:000ändring i lagen statsbudgetenLag omom

frågaHärigenom i lagen 1996:000föreskrivs statsbudgetenom om
26 följande lydelse§ skall haatt

lydelse lydelseNuvarande Föreslagen

fårRegeringen besluta försäljning aktier eller andelar i ettavom
företag där har mindre hälften för samtliga aktierän rösternastaten av
eller andelar, inte riksdagen bestämt för företaget.annatom

fårfår riks-inte riks- Regeringen inteRegeringen utan utan
bemyndigande dagens bemyndigandedagens genomgenom

påeller försäljning ellerförsäljning sättsättannat annat
ägarandel i före- minska ägarandel i före-minska statensstatens

hälften eller där har hälften ellerdär har tag statentag staten
förför hälftenhälften än rösternaän rösterna avav mermer

andelar.aktier eller andelar. samtliga aktier ellersamtliga
dockfårRegeringen utan

bestämmelsen dettahinder iav
beslutastycke försäljning avom

eller andelaraktier som en
sådan myndighet isom anges
bilaga högskoleförord-1 till

1993:100 förvärvatningen
donation.genom

1 1995/96:220.Lydelse enligt prop.
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5 tillFörslag
Förordning ändring i förordningen 1964:484om om

gåvo-mottagande för räkning och donations-statens av
medel

frågaHärigenom föreskrivs i förordningen 1964:484 motta-om om
gåvo-gande för räkning och donationsmedel det i förord-statens attav

ningen skall föras in paragraf, följande4 lydelse.en ny av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §
förordning gällerDenna inte

sådana myndigheterför som
bilaga till högskole-i 1anges

förordningen 1993:100.

förordning träder i kraft denDenna
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Förslag till6

Förordning ändring i förordningen 1993:527om om

förvaltning statliga fastigheter,av m.m.

frågaföreskrivs i förordningenHärigenom 1993:527om om
fastigheter, skall ha följande lydelse.förvaltning statliga 1 §attm.m.av

Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

§1

förordning gäller för förordning gäller förDenna Denna
statliga myndigheter under statliga myndigheter under

hinderregeringen. regeringen. Utan av
förordning dockdenna får en

sådan myndighet isom anges
bilaga till högskoleförord-1

dels1993:100, förvär-ningen
egendom donationgenomva

myndig-eller med medel som
bidragheten förvärvat genom

eller donation, dels förvalta
egendom sagts.som nu
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Direktiven1 m.m.

Direktiven1 1
.

ochför fond-regleringenhuvudsakiuppdrag översynMitt en avavser
utgångspunkthögskolor. Meduniversitet ochegendomsförvaltningen vid

skall jagförvaltningstatlig styrning ochförregelsystemi gällande
förvaltningägande- ochför hurlämplig ordningtillförslaglämna aven

medskall utformasoch högskolorvid universitetdonationskapital
donationsvillkortill följdgällerförutsättningartill dehänsyn som av

statligaoch andrakapitalförsörjningsförordningenfråga hurEn ärm.m.
används fördonationsmedelsamband medtillämpas iregler skall att

place-bör finnasmöjligheterskall vilkainvesteringar. Jag attpröva som
bildaandra värdepapper,i aktier ochdonationsmedelgåvo- ochra

anläggningstillgångar, fastig-ellerförvärva bolagbolag,ellerstiftelser
föreslå kompletteringareventuellaskall demark Jagheter, avm.m.

användasskall kunnastatliga reglerfordras förregelsystemen attsom
direkti-vidare iuttalaskapitalförvaltning. Detsäkereffektiv ochför en

intedagslägetegendomsförvaltningen i ärfond- ochstatligadenattven
till allmänförslagbakgrunden lägga framskall denheltäckande. Jag mot

direkti-Enligtingår uppdrag.i mittområdet, i de delarreglering somav
fallför deåtgärder fordrasdetillfram förslagskall jag lägga somven

ingår i dentillgångarnasådana intedonationsvillkordär är attm.m.
beaktaarbetejag bör i mittstiftelser ochiförmögenhetenstatliga utan

fondtill-haroch högskoloruniversitetockså myndigheterandra änatt
gångar m.m.

i bilagaåterges i sin helhetDirektiven

stiftelselagenochUppdraget1.2

inomför utvecklingenspelat rollharegendomViljan donera storatt en
utbildningsområdet.samhällsområden. gäller inte minst inomDettaolika

donationerförekomstenexempel kanSom nämnas att av-var avav
vidverksamhetentidigauppbyggnaden denförbetydelsegörande av
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våra dåäldre universitet. Särskilt under tid haräven möjlig-men senare
fåheterna stipendier gjorda donationer varit betydelse föratt ur av

benägenheten hos ungdomar bedriva universitetsstudier.att
Staten kom tidigt hållninginta positiv till donationer. Det haratt en

sannolikt haft betydelse vidmakthållandetför den enskilda dona-stor av
tionsviljan. Redan i början 1800-talet infördes det regler skattefri-av om

Ävenhet för s.k. fromma stiftelser. andra har manifesteratsätt staten
hållning,sin positiva låtabl.a. myndigheterna dona-att ta emotgenom

tioner.
Den donation det antingen för ellergör förtar emotsom en egen en

stiftelses räkning kapitelse 2. förhållandeDetnämnare iär ett som
princip har gällt sedan "urrninnes tider". De statliga myndigheterna har

årens lopp tagit antal donationer eller donations-ettemot stortgenom
Fråganfonder. myndigheten i det enskilda fallet tagit fondenemotom

för eller för stiftelses räkning har emellertid sällan uppmärksam-egen en
En bidragande orsak till detta kan ha varit lagen 1929:116mats. att

tillsyn stiftelser, upphävdesöver stiftelselagens ikraftträ-om som genom
dande, inte gällde för till statliga myndigheter knutna stiftelser.

påbörjadesNär utredningsarbetet återstodunder hösten 1995 det bara
någon månad dåfram till den dag stiftelselagen 1994: 1220 skulle träda
i kraft. skulle bli tillämpligLagen före ikraftträdandet tillkomnaäven
förrnögenhetsbildningar stiftelser i lagens mening.attsom var anse som
Mot den bakgrunden föll det sig naturligt inleda arbetet medatt att
tillställa universitet och högskolor påenkät i syfte reda vilkenatt taen
rättslig kunde tänkas tillkomma den egendom mittstatus som som
utredningsuppdrag på.i första hand siktetog

påHögskolomas enkäten återfinnsen sammanställning i bilagasvar
vid handen utgången2 värdet det dem årvid 1995attgav av av av

förvaltade donationskapitalet skulle eller 90 % stiftel-utgöramerparten
alltsåseegendom och endast gåvomedel10 % tillhör Istaten.som

jämförelse med den uppfattning universiteten och högskolornasom
frågantidigare redovisat i via sina balansräkningar och legat tillsom

pågrund för mina direktiv innefattade enkäten väsentligtsvaren en
förändrad bild. Detta mig anledning frågannärmare övervägaattgav om

föreslåjag inte hos regeringen borde avbrytande eller i fallett vartav
inriktning mitt arbete. fannJag emellertid vid mina över-en annan

väganden starka skäl talade för driva utredningsarbetet vidareatt att
enligt givna direktiv. redovisarJag skälen för mitt ställningstagande i
det följande.
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1.3 Skäl för fortsatt utredande

Skäl för fortsatt utredande

Till följd bestämmelserna i stiftelselagen drabbas eller kan stiftelseav en
drabbas kostnader för arvode till förvaltaren, redovisning, revisionav
och registrering. förhållandeDetta medför sannolikt många för sinatt
donation kommer vilja välja alternativet donera direktatt tillatt t.ex. en
högskola framför alternativet låta högskola blir förvaltare föratt samma

stiftelse. I riktning ocksåtalar den omständighetenen samma att man
fåkan donation direkt till högskola fungera ungefäratten en som en

stiftelse traditionellt Detta inträffargör. donatom föreskriversett attom
donationen skall redovisas balanspost i högskolans balansräk-som en
ning under viss beteckning, donationen varje räkenskapsår skallatten
tillgodoräknas löpande avkastning med viss beräknadprocentsatsen en
på balanspostens ingångenvärde vid räkenskapsår samt attav samma

den löpande avkastningen skall viss procentandel användas förav en
värdesäkring eller uppräkning balansposten och för donatorrestenav av
föreskrivet ändamål.

alltså påDet kan goda grunder det i framtid blirantas att en snar
vanligare med donationer direkt till högskolorna. Härtill kommer att
universitet och högskolor redan i dag sådana donationer tilltar emot ett

på årsbasis,värde gåvorinklusive klassa bidrag, över-som som som
stiger miljard kronor1 och vissa universitet och högskoloratt översett
tiden alltid förfogar "stock" sådanöver egendom. Denna stocken av
kommer enligt vad jag inhämtat dessutom ytterligareväxaatt ettsom
resultat arbetet inom utredningen för förvaltningenansvaretav av av
statliga fastigheter inom universitets- och högskoleområdet.

Den verksamhet bedrivs inom högskoleområdet viktig vårförärsom
framtida utveckling. Det därför angeläget kunnaär bevara den högaatt
donationsviljan förmåntill för denna verksamhet. Särskilt bakgrundmot

den utveckling kan förväntas det central betydelseärav attsom av
regelverket för mottagande och förvaltning sådana donationerav som
inte avsedda leda till stiftelsebildningär tydligt enkeltatt är ochsamt
smidigt tillämpa. Enligt min mening leder det till slutsatsenatt att
regelverket utgå frånbör den enskilda högskolan själv fattar beslutatt

frågori mottagande och förvaltning donationer. skallDet därvidom av
givetvis åligga högskolan vid sin hållaprövning sig inom statsmak-att

för högskolan fastlagda förutsättningar, gällande kostnads-terna t.ex.
låneramar.och såledesRegelverket bör ansluta till den princip som

T4 16-0921
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principmyndigheterna,de statligastyrningenförgäller enavnumera
priori-sinamyndigheternadet görallt bygger ärframför att somsom

må- resultatkrav.ochfastställaregeringenförinomteringar ramen av
princip.till dennatillräckligtinteregelverkNuvarande är anpassat

mottagande för1964:484förordningengäller dettaalltFramför om
innebärförordningendonationsmedel.gåvo- Denochräkningstatens av

detfrågan mottagandeskallalltidregeringen prövanämligen omatt om
kostnader förframtidasigföra medmottagandet kankan attantas

frågan denalltså förhindrad ävenprövaMyndigheten är att omstaten.
inomomprioritering,efterkanskekostnaderna,skulle att rymsanse

behöverintressentillMed hänsynbefintligamyndighetens statensramar.
i 1964falletvadavseendeni fler ärregleras änmottagandetvidare som

fram tillkombakgrund jaganfördaårs förordning. Det mot somnuvar
enligt givnautredningsarbetet vidaredrivaställningstagandemitt att

direktiv.
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2 Donationer och bidrag

Gåva rättshandling någonkännetecknasär frivilligt ochatten som av
överlåter någonvederlagsfritt gåvaegendom till Enannan. som avser

egendom betydande värde och gåvanenligt vid fästadeav mer som
villkor innebär egendomen skall användas till främjande ända-att ettav
mål allmännyttig undervisning i visst vidämnenatur, t.ex. ett ettav
visst universitet, brukar ofta gåvadonation. Ensägas utgöra en som

egendom betydande värde ocksåkan sannolikt sägasavser av mer
donation föreskriftutgöra viss användningäven utanen om av egen-

gåvandomen förutsatt bedriver verksamhet allmän-att mottagaren av av
nyttig natur.

I begreppet donation ligger ocksåemellertid den skänktaatt egen-
domen eller värde kan härledas bestårtill den under längreett som en

Så gåvor.tid. inte fallet med alla gåvorDetta gäller särskiltär som
omfattar kontanta medel. Ett praktiskt exempel stiftelser efterär som
ansökan betalar kontanta medel till bestridande vissa löne-ut t.ex. av
kostnader inom för forskningsprojekt. Gåvor anfördettramen av nu

kan lämpligen beteckningen bidrag.natur ges
bidragsgivareDen pekas slutligut mottagare ettsom av en som av

bidrag bidragetalltid för räkning. Det betydertar emot attegen egen-
ingårdomen del i fönnögenhet. När det gällermottagarenssom en

förhåller pådonationer det sig donationen inte ända-sätt ärsamma om
alltsåmålsbestämd. sådanMottagandet donation sker alltid förav en

ändamålsbestämdräkning. Om donationen däremot kanär motta-egen
gandet ske antingen för eller för stiftelses räkning. Om motta-egen en
gandet sker för stiftelses räkning betyder det den doneradeatten egen-
domen redan i fråndet ögonblick mottagandet sker bildar mottaga-en

sammanhållenförmögenhet skild och fönnögenhetsmassa.rens
i principDet donatoms vilja i vilken rollär styr mottagarensom

ändamålsbestämd.donationennär En sakär är attagerar annan om
pådonators vilja denna punkt har kommit till otydligt uttryck den kan

behöva tolkas Denna tolkning därvidgörmottagaren. mottagarenav
eget ansvar.

Jag kommer i det följande använda mig begreppen bidrag ochatt av
donation gåvorför skilja mellan olika innebörd. jag använderNäratt av
dessa begrepp inkluderar jag därvid förrnögenhetsdispositioneräven som
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förmånförordnande förEtt testamentarskt tillskett testamente.genom
ändamål alltså donation under förut-allmännyttigt utgörett en samma
gåva. påpekatydlighets skull vill jag kontantasättningar För attensom
någon avtaltillförs enligt ömsesidigt förpliktande mellanmedel ettsom

två betraktauniversitet och företag, inte ärett attparter, t.ex. ett som
används igåva inte heller bidrag för dylika medeloch därmed som

också"uppdragsersättning". vill skälregel benämningen Jag sammaav
påpeka omfattar myndighets anslagsmedelbidrag intebegreppetatt en

tillföras denheller andra medel myndighet kanoch inte avsom en
forskningsråd, eller EU.svenska viastaten, t.ex. ett av
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ändamålsbestämda3 donationerMer om

Stiftelselagen 1994:1220 trädde i kraft den januari 1996. Med stiftel-1
selagen tydliggörs bättre tidigare vad krävs presumtivän som av en

få stånd återkommerdonator vill till stiftelse. Jag till stiftelsela-som en
i kapitel.nästagen

framgått föregående fråga ändamålsbe-Som kapitel kan iav man
stämda donationer skilja mellan donationer till viss ochmottagareen

uppnå någotdonationer för stiftelsebildning. detta kapitelI belysesatt
tvåskillnaderna mellan de alternativen.av

Donation till viss3.1 mottagare

sker gåvaDonation som genom

gåva ändamålsföreskrifter gåvanmed kan innebäraEn omfat-t.ex. att av
tad fast egendom skall användas visst Givaren kan givetvissätt.

gåvanmeddela föreskrifter även utgörsnatur, t.ex.av annan om av
två-treskall förbrukade årdessa inom och de iatt attvarapengar av-

på förbrukning sker skallvaktan placerade i visst eller vissaatt vara
tillgångsslag. åstadkommakan vidare tänka sig villMan givareatt en

stiftelselik konstruktion. det syftet kan givaren fästa följande villkorIen
gåva:vid sin
gåvan skall redovisas balanspost i balans--att mottagarenssom en

räkning viss beteckning,under en
räkenskapsårgåvan skall varje tillgodoräknas löpande-att en av-

påkastning med viss beräknad balanspostens värde vidprocentsatsen
ingången räkenskapsår, samt attav samma

den löpande avkastningen skall viss procentandel användas för-av en
värdesäkring eller uppräkning balansposten och för detrestenav av

ändamålet.givaren föreskrivna
gåvaDen bunden de givaren meddeladeärtar emotsom en av av

upprätthållasföreskrifterna. Denna bundenhet kan givaren och ävenav
dennes det följerarvingar. Utan lag torde de nämligen ha rättattav av
vid domstol väcka talan fullgörelse före-att mot mottagaren om av en

Ãndamålsbestämmelseskrift inte iakttas jfr Karlgren, och stiftelse,som
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meddelat kan endast ändras ellerföreskrifter givaren har39. De soms.
pennutationslagen 1972:205.med stödupphävas av

skerDonation testamentegenomsom

gåvadonation sker i principanförts ägerDet som genomnyss omsom
för donation skermotsvarande tillämpning testamente.genomen som

bestämmelsepåpekas det i ärvdabalken finnsdockbörDet att en som
iakttarinteföra talanreglerar rätten mot testamentstagareatt som enen

ärvdabalken. Enligt den bestäm-ändamålsbestämmelse kap. §22 7se
dåsådanföra talan. I fallarvingarhar bl.a.melsen rätttestators att

ändamål fårallmännyttigtändamålsbestämmelsen innefattar ärett som
verkställig-på förordnande länsstyrelsen i det län därtalan föras även av

huvudsakligen skall ske.heten

uppnå stiftelsebildningförDonation3.2 att

dåstår falldonatom till buds i destiftelsebildningAlternativet med
för ända-egendomen skall användasvilja den doneradeenligt hans ett

med den egendomobjektiv mening och detmål varaktigt iär somsom
ändamål.går främja detta Detdonera varaktigthar för avsikthan attatt

förmögen-stiftelselagen gällerföljandei det oavsettsägs omomsom
gåva ellerhetsdispositionen sker testamente.genomgenom

erhåller garantibästa möjliga förstiftelsebildning donatomGenom
Enligtanvändning hantill denegendomen kommer avsett.att som

principgrundläggandedet nämligen1994: 1220stiftelselagen är atten
alltid skall följasför stiftelsenmeddelade föreskrifternastiftarende av

innehåller många till skyddregleroch lagenförvaltningen denvid av
upprätthålls. ha ordnadstiftelse skallprincip Endennaför t.ex.att

tillgångarstiftelse medrevideras. Enförvaltningen skallbokföring och
årsredovisningbasbelopp skall haöverstigande tiotill värdeett en som

hålla offentligsig medstiftelse skyldigoffentlig. En ärär att ensom
stiftelsere-länsstyrelsen fördaregistrerad i detredovisning skall avvara

skadeståndsrättsligt skyddadstiftelses förmögenhetgistret. En är mot att
förmån någonnågot försyfte eller tillanvänder den iförvaltaren annat

ocksåuppsåtliga straffrättsligtfall denstiftaren föreskrivit i äränannan
upprätthållas bl.a.skadeståndsrättsliga skyddet kanskyddad. Det av

ingår destinatärskretsi stiftelsensarvingar, denstiftaren eller hans som
tillsynsmyndighetockså myndighet stiftelsensdenoch i regel ärsomav
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sittförvaltningsorgan har säte.Stiftelsenslänet därlänsstyrelsen ioftast
uppdrag.missköter sittförvaltareentledigadomstol kanEn somen
i övrigtpassiv elleringripavidarekanTillsynsmyndigheten mot en

Beträffandeoch förbud.föreläggandenmedstiftelseförvaltningförsumlig
tillsynsmyndig-dockmyndighetstatligförvaltas ärstiftelser avsom

förrnögenhetsdisposi-begränsadeingripa ombefogenheterhetens att
allmännyttigt ända-och stiftelsen harsketttionen etttestamentegenom

ärvdabalken läns-i 22 kap. 7 §bestämmelsenmål emellertidgäller om
Ãndamålsföreskriftema stiftelsenförtalan.föra vissstyrelsens rätt att

tillstånd Kammarkollegiet.upphävasfår ellerinte ändras utan av
egendomen kom-fördonatorstiftelselagengarantiDen attgersom

kostnadsfri.emellertid intehananvändningden ärtill avsettsommer
ändamåletfrån för stiftel-uppstår givetvis medeldrarkostnaderDe som

förvaltningstiftelsensarvodet tillframför alltKostnaderna utgörs avsen.
utgå stiftelsensocharvode skallförbjuditharstifareninteom att

Även påkravetregisterhållningsavgift.årligregelirevisor samt en
för stiftelsen.kostnaderföranledaårsredovisning kanbokföring och
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4 Stiftelselagen

Sti.ftelselagen 1994: 1220 landets första allmänna stiftelselag. Iär
informativt syfte lämnas i detta kapitel ganska fyllig redogörelse fören
vissa delar lagen.av

Stiftelsebegreppet4. l

förmögenhetsdispositionenViljeförklaringen och

måstesin livstid vill bilda vanligDen under stiftelse stiftarensom en
två bestårrättshandlingar. grundläggande rättshandlingen iföreta Den

viljeförklaring i stiftelseförordnandeavgivandet lagen benämndav en
frånskall innefatta utfästelse stiftarens sida han kommerattsom en om

ändamål.avskilja viss egendom för visst därvid formkravDet äratt ett
stiftelseförordnandet kommer till uttryck i stiftaren underteck-att en av

nad handling. Viljeförklaringen behöver dock inte in i särskilttas ett
dokument.

rättshandlingen förmögenhetsdisposition ellerDen andra utgörs av en
frånfullföljande stiftarens sida utfästelsen eller förordnandetett av om

viss egendom skall avskiljas. För avskiljande skall ha skettatt att anses
besittningen till den för stiftelsen avseddakrävs det i regel att egen-

övergått från någon räcker intedomen har stiftaren till Men detannan.
någonhand stiftaren förmed egendomen har tagits änatt om av annan

skall avskild. krävs därutöver den tagitegendomen Det attatt anses som
åtagithar sig attförvalta den i enlighet med för-egendomen handom

förvaltningsåtagande. någotinte föreskrivet formkravordnandet Det är
åtagande.för detta

få stånd stiftelsebildning död krävsden vill till efter sinAv ensom
i princip han i sitt har uttryck för vilja in-att testamente gett somen

ingår i ellernefattar stiftelseförordnande, dvs. viss egendomett att som
kvarlåtenskapmotsvarande viss andel hans skall avskiljasegendom av

måsteändamål.för visst Därtill kommer stiftarens rättsinnehavareatt
fullborda den avsedda stiftelsebildningen till stiftelsensatt attgenom se

någon åtagitegendom hand har sig förvaltatas att egen-om av som
domen i enlighet med stiftelseförordnandet.

S 16-0921
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Ändamålet

stiftelseförordnandet i vilket syfte, hur och tillföreskrifter iDe styrsom
tillgångar fårförmån stiftelsens användas eller förbrukasför vem som

ändamål. ändamålsbe-fullständigstiftelsens Iutgör sammantaget en
ingår alltså brukar skiljastämning för stiftelse Mantre moment.en

verksamhetsföremål och destinatärskrets. Syftetstiftelsens syfte,mellan
område stiftelsen skall verka eller vad den skall verkavilketinomanger

sjukvårdslag, eller högrevetenskaplig forskning visstför, t.ex. av
ändamåletVerksamhetsföremålet det iundervisning. är moment som

stiftelsen skall främja sitt syfte,vilketbestämmer sättnärmare t.ex.
årli på stiftelsens fönnögen-dela stipendier den räntanutatt gaurgenom

måstevilka krav den uppfyllaDestinatärskretsen slutligenhet. anger
frågafå frånbidrag stiftelsen, i stipen-skall kunna t.ex.ett om ensom

viss landet, bedrivervederbörande född i deldiestiftelse äratt en av
universitet och i behov ekonomiskt stöd.visststudier vid ärett av

den självständiga förmögenhetenVaraktigheten och

skall betraktas stiftelseförordnandeviljeförklaringFör ettatt somen
skall bilda självständigmåste med den egendomenavsikten att envara

uttryckt, skall tillkomma särskilteller, annorlundaförmögenhet ett
sådanbestående längdi fall för tidrymdrättssubjekt blir vart en avsom

skallvaraktig. Avsikten egendomenstiftelselagen betraktar attsomsom
komma tillförmögenhet behöver emellertid intesjälvständigbilda en

På räcker det ända-viljeförklaringen. den punktensärskilt uttryck i om
något nästintill undan-målet stiftelselagens mening,varaktigt iär som

verksamhetsföremålet detför stiftelsen innebärtagslöst falletär attom
får förbrukas. Härtill kommerlöpande avkastningenendast denär som

någrafår föreskriftermeddelatsviljeförklaringen inte hadet iatt av
tidpunkt,upphävd vid vissden skallslag, t.ex. attannat en somanses

under ti-endast kommer verksamvid handen den attatt vara enger
varaktig. Under angiveninte betraktardrymd stiftelselagen som nusom

utgå från ellernämligen haförutsättning rätt attatt presumeraanses man
sammanhållen själv-skall bilda elleregendomenavsikten är attatt en

ständig förmögenhet.
inte stiftelselagen ochtidrymd skall varaktigVilken som anses ger

något dettill lagen exakt besked Ytterstinte heller förarbetena ärom.
fråga idomstolarna ställning till. De uttalandenför görsatt ta somen

årvid handen tio varaktig tidrymd ochförarbetena dock är attattger en
två-tre år tidrymd inte det.ärär en som
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Vilken självständighet har avsetts

Även det föreligger viljeförklaring innebär viss egendomattom en som
ändamålskall bindas till bestämt varaktig och förklaringenett naturav

innehåller någrainte i övrigt föreskrifter innebär den endastattsom
kommer verksam under icke varaktig tidrymd kan det emel-att vara en

uppstålertid tvekan vilken självständighet för denavsettsom som
ifrågavarande uppståegendomen. Dylik tvekan kan donator hart.ex. om

tillfalla"föreskrivit "att egendomen skall eller "att den skall tillkomma"
donator sig dylikaviss myndighet. Om uttryck antyder detanvänten av
ståndfåhan till donation till dvs. denavsett att mottagaren, attatt en

ingåifrågavarande egendomen skall i fönnögenhet.mottagarens
fråganförarbetena till stiftelselagen uttalas vilken avsikt donatorI att

diskuterade fall efter samlad bedömninghar haft i avgörs en avnu
innehållet aktuella viljeförklaringen. föri den Om det egendomen be-

ändamålet ändamålet för denstämda och myndighett.ex. som egen-
inte sammanfallerdomen skall "tillkomma" med varandra detanses vara

talar för egendomen bilda själv-omständighet att avsettssom enen
förrnögenhet. omständighet tala iständig En annan som anses samma

föreskrivit förvaltasriktning donator har egendomen skallär attom
tillgångar.från ifrågavarandemyndighetens Om egendomenavskild den

år ändamåletskall förbrukas tio visserligen varaktigt. Detärt.ex.
förhållandet föreskrivitdonator förbrukning skall ske dockattatt anses
i fall tveksamhet här berört slag tala för egendomen avsettsattavav
ingå förmögenhet.i mottagarens

4.2 Förvaltningsformer

först den för stiftelsen avseddaStiftelsebildning har närägt rum egen-
åtagitnågon förvaltadomen har tagits hand tillika sig attom av som

någon kan därvid antingenden i enlighet med förordnandet. Denne vara
fysiska juridisk eller statlig myndig-eller fleraen personer, en person en

eller fysiska har tagit egendomenhet. Om det fleraär en personer som
hand stiftelsen ha förvaltning och den eller de fysiskaom anses egen

bildar egendomen däremot tagitsstyrelse för stiftelsen. Ompersonerna
stiftelsenhand juridisk eller statlig myndighet ansesom av en person en

ha anknuten förvaltning och den juridiska eller den statligapersonen
myndigheten förvaltare för stiftelsen.är
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vid anknuten förvaltning4.3 Ansvaret m.m.

för förvaltningen stiftelsen i huvud-innebärStiftelselagen att ansvaret av
på vid anknuten förvaltning. Förvaltarenförvaltarensak läggs svarar

förbl.a.

stiftelseförordnandet följs,att
godtagbart placerad,förmögenheten äratt

stiftelsen har ettatt namn,
redovisningsskyldighet,stiftelsen fullgör sinatt

och betryggandehandlingar förvaras ordnatStiftelsens sätt,ettatt
föreskrifterna för stiftelsen.beslut ändring m.m. avom

stiftelseanknutet förvaltadför förvaltningenDet ansvaretyttersta av en
i förarbetenaverkställande uttalasförvaltarens högsta Detbärs organ.av

statliga myndigheterstiftelser förvaltasstiftelselagen förtill att avsom
verkställandefår frågan myndighetens högstavilket är organorgan som

myndigheten.för den aktuella Detmed ledning instruktionenavgöras av
då instruktionmyndighetensi fall det följeruttalas vidare attatt av

skall chefenmyndighetensin helhet tillämpligverksförordningen i är
högsta verkställandemyndighetens organ.ses som

huvudman gällerhögskolor för vilkauniversitet ochFör ärstaten
1993:100. Enligtoch högskoleförordningen1992: 1434högskolelagen

högskola inseendehar styrelsen förhögskolelagen överkap. 2 §2 en
uppgifter fullgörs.och för dessalla angelägenheterhögskolans attsvarar

verk-vidare för ledningenparagraf uttalasnästföljandelagensI att av
rektor. Dennaskall varje högskola hastyrelsensamheten under en

måste högskolansstyrelsenentydigt vid handenreglering att ses somger
alltså dethögskola liggerverkställande Vidhögsta ytterstaenorgan.

styrelsen ochknutna stiftelsertill skolanför förvaltningenansvaret av
skolans rektor.inte

till stiftelselagen uttalasförarbetenaföreträder stiftelsen. IFörvaltaren
eller enligt praxisförfattningenligt lag eller ärdetatt annanorgan som

företrädamyndighet harstatligställföreträdare för rätt attt.ex. myn-en
vilken myndighetenstiftelse förangelägenheterdigheten i rör ensom

behörighet företrädahar därvidförvaltare. Företrädarenär attsamma
myndigheten ihar företrädaförvaltare hanmyndigheten attsomsom

gäller högskolor torde detangelägenheter. När detmyndighetens egna
företräda tillförhålla så för högskola harsig styrelsen rätt attatt en

stiftelsen.alla angelägenheterstiftelse iskolan anknuten rörsom
frågorförhindrad handläggagrund jävFörvaltaren är att somav
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alltsåömsesidigt inte ensidiga beslut bidrag stiftelsen för-rör om ur
pliktande avtal mellan förvaltaren och stiftelsen. Stiftelselagen öppnar
dock möjlighet för förvaltadanknutet stiftelse träffa avtal medatten en
sin förvaltare. Tillsynsmyndigheten kan nämligen förvaltarens be-

förordna god fatta beslut och företräda stiftelsen igäran atten man
påpekasförvaltarens ställe. Det bör i sammanhanget särskilt stiftelse-att

lagen innefattar absolut förbud för stiftelse med anknuten för-ett en
lånavaltning till sin förvaltare.att ut pengar

Förvaltaren har till skäligt arvode, förutsatt inte harrätt att annat
föreskrivits i stiftelseförordnandet.

skadeståndsskyldigFörvaltaren stiftelsen förvaltarenär gentemot om
orsakar stiftelsen skada vid fullgörandet sitt förauppdrag. Rätt attav

skadeståndtalan för stiftelsens räkning tillkommer bl.a. stiftaren,om
ingårdennes arvingar och den i stiftelsens destinatärskrets.som

Vid misskötsamhet kan förvaltaren entledigas domstol. Talerättenav
skadeståndvid talan för stiftelsens räkning.densammaär som om

regelverket vid för-4.4 anknutenNärmare om

valtning

gäller för giltigregelverk stiftelsebildning stiftel-Det utgörsensom av
seförordnandet, stiftelselagen andra i lag och författning meddeladesamt
föreskrifter generell tillämpning stiftelser. regelverkDettaägersom

för förvaltningen stiftelse. För stiftelser förvaltasutgör av enramen som
innebär det gällerstatliga myndigheter de bestämmelser förattav som

sådan i princip tillämpning myndighetenmyndigheten inte äger närsom
handlägger ärenden för stiftelsen.som organ

4.5 Redovisning och revision

Redovisning

följer stiftelselagens bestämmelser stiftelse antingenDet ärattav en
årsredovisningsskyldigbokförings- och eller skyldig föra räkenskaperatt

enligt utpräglad kontantmetod.en
Bokföringsskyldighet för stiftelse inträder i fyra olika fall, näm-en

ligen den näringsverksamhet, 2 moderstiftelse, 31 utövar är ärom
bildad eller tillsammans med offentligt rättssubjekt eller 4 harettav
tillgångar till värde minst lagentio basbelopp enligtett motsvararsom
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allmän försäkring. Om bokföringsskyldig stiftelse har sin förmö-om en
får tvågenhet placerad med stiftelse de stiftelsemagemensamt annanen

beträffande den ägda förmögenheten ha löpan-gemensamt en gemensam
de bokföring.

årsredovis-bokföringsskyldig skallstiftelseEn är upprättasom en
bestårredovisning den resultat- och balansräkningning. Denna av som

årsbokslutet förvaltningsberättelse med uppgifthar tagits in i samt av en
Årsredo-ändamål räkenskapsåret.stiftelsens har främjats underhurom

förvaltning skall skrivasvisningen för stiftelse har anknutensomen
må-skall avlämnas till revisorn fyraunder förvaltaren. Den senastav

räkenskapsårets utgång. Revisorn skall överlämna dennader efter av
påtecknade årsredovisningen och revisionsberättelsen till stiftel-honom

månader räkenskapsårets utgång.efterfem och halvsenastsen en
Såväl årsredovisningen offentliga.revisionsberättelsen Omärsom

hållastatlig myndighet skall myndigheten nämndaförvaltaren är en nu
delhandlingar tillgängliga för och vill dem senasttasom av sexvar en

räkenskapsårets utgång.månader efter
skall sammanställningStiftelser för räkenskaper göra en avsom

framgåräkenskapår. denna skall bl.a. inkomster ochdessa för varje Av
räkenskapsåret. sammanställningen skall detutgifter Iunder även anges

tillgångarna räkenskapårets Tillgångarnaslut.värdet vidsamlade av
marknadsvärde.till försiktigt beräknatskall därvid tas ettupp

Revision

Till revisor kan fysiskskall ha minst revisor.En stiftelse utses enen
skyldigaregistrerat revisionsbolag. Stiftelsereller är attett somperson

måsteårsredovisning kvalificerad revisor, dvs.ha minstupprätta en
finns det särskilda jävsbe-eller godkänd revisor. I lagenauktoriserad

för revisorer.stämmelser
stiftelseförordnandet och entledigasföljerOm inte utsesannat av

statlig myndighet myndig-revisorn i stiftelse förvaltas av en aven som
sådan finns. ankommer dessa uppgifterhetens styrelse Annarsom

myndighetens chef.
löpandeRevisionsuppdraget i stiftelse omfattar delar: 1treen

årsredovisningengranskning ellergranskning räkenskapema, 2 avav
sammanställning räkenskapsskyldiga stiftelser skallden upprättasom

vägledandeden s.k. förvaltningsrevisionen. God revisionssed3 ärsamt
för granskningens omfattning.

Förvaltningsrevisionen innefattar kontroll stiftelsens till-atten av
gångar för det syfte och det stiftaren har före-har sättanvänts som
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förmån någonför omfattasförekommande fall tillskrivit isamt avsom
avseendetdestinatärskretsen. detbestämda Istiftarenden senareav

kontroll det intepå revisor reellstiftelsensankommer utöva attatt aven
från stiftelseförordnandet. Vidare skall revisornnågrasketthar avsteg

förmögenhetenförvaltningsrevisionen kontrollerainom för ärattramen
påstiftelseförordnandet föreskriver ellerplacerad det sätt annarssom

också stiftelse-kontrolleraRevisorn skall givetvisgodtagbart sätt. attett
låneförbud inte harbestämmelserlagens överträtts.om

räkenskapsår.revisionsberättelse för varjeskallRevisorn avge en
fråganinnehålla något uttalande iregel inteskallDen om ansvars-som

föreskrivits i stiftel-sådant ske dettauttalande skall endastfrihet. Ett om
seförordnandet.

och registreringTillsyn4.6

tillsynsmyndighet. Förstiftelser knutna tillallaEnligt stiftelselagen är en
länsstyrelsen i dethuvudregelnförvaltningmed anknutenstiftelser är att

tillsynsmyndighet.sitthardär förvaltaren ärlän säte
föremål för be-myndigheterstatligaförvaltas ärStiftelser avsom
kontrollera ellertillsynsmyndigheten kanbetydergränsad tillsyn. Det att

stiftelsen saknardet kanendastförvaltareningripa antas attmot om
årsredovisning ochi stiftelselagenbestämmelsernaeller att omnamn

föreläggandeiåsidosätts. ingripande kanEttrevision t.ex. ettutmynna
får talaninte väckamyndighetenfrån sida. Mentillsynsmyndighetens

förvalta-entledigandeskadestånd räkning ellerstiftelsensför avomom
ren.

årsredovisning skallskyldigaAlla stiftelser upprättaär att varasom
alltså förstiftelseregister. gällerDetta ävenregistrerade i länsvis förda

förföremål Anmälanbegränsad tillsyn.sådana förstiftelser ärsom
månader stiftelsen blevefter detregistrering skall ske inom attsex

stiftelsebokföringsskyldig enligt stiftelselagen. En utövaattsom avser
verksam-registrering innananmäla sig förnäringsverksamhet skall dock

påbörjas.heten
såväl registrerings-länsstyrelse tillsyns-ochregelI är somsammaen

för stiftelse.myndighet samma
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stiftelselagen och äldre stiftelser5

framgått stiftelselagen inte för fönnögenhets-redan gäller baraSom
ocksåikraftträdande. gäller förbildningar bildats efter lagens Densom

sådana förmögenhetsbildningar har tillkommit före ikraftträdandetsom
dessförinnan uppfyllde de krav stiftelselagenoch närmastsom som

påställer stiftelsebildning äldre stiftelser. Den före stiftelselagenssom
ändamålsbestämd måste därförikraftträdande har tagit donationemot en

rättsliga ställning eller, annorlunda uttryckt, detutreda egendomens om
uppkommit stiftelse eller inte.vid mottagandet en

Självständig förmögenhet

förekommer ofta uttryck egendomenäldre viljeförklaringarI attsom
fond skall "tillfalla" eller "tillkomma" univer-skall bilda t.ex. etten som

skall "tillfalla" för bildaeller egendomen universitetsitet attatt ett en
föranleda tvekan vilken självständighetfond. Dylika uttryck kan om som

donerade egendomen. Uttrycket egendomendonator för den attavsett
pådock donatorskall bilda fond tyder närmast att avsett att egen-en

sammanhållen förmögenhetsmassa. Härtill kom-skalldomen utgöra en
tillfond i äldre tider haordet använtsatt synes som en synonymmer

anförd därför kunna tolkasUttryck börordet stiftelse. typ somav nyss
ståndfå självständig fönnögenhet. Om hantilldonator avsett attatt en

fårendast fondens avkastningföreskrivit detdessutom äratt som an-
ändamålet särskilt kan detfonden skall bäravändas för eller att ett namn

sådan tolkning.ytterligare stödge enanses

örvaltningsformF

införande stiftelselagen finns det be-lagen 1994:1221I 5 § avom
stiftelsedels vilken förvaltningsform äldrestämmelser klarar utsom en

dels vilket skall styrelseskall ha resp.anses organ som anses vara
bestämmelser innebär i detförvaltare för stiftelsen. Dessa att en-man

måste vid ikraftträdandet stiftelselagenskilda fallet utreda avvem som
för placeringen stiftelsens förmögenhet.hade det yttersta ansvaret av

fråga åvilade förvisa för dennaSkulle det därvid sig ettatt ansvaret
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stiftelsen särskilt inrättat skall stiftelsen ha förvaltningorgan anses egen
och det särskilda skall styrelse för stiftelsen. Skulleorganet anses vara

sådet däremot den hade för stiftelsensatt ytterst ansvaretvara som
förmögenhet tillika för juridisk styrelsen fört.ex.var organ en person,

någotförening eller kommunalideell nämnd slag, eller etten en av
frågaför statlig myndighet skall stiftelsen i ha anknutenorgan en anses

förvaltning juridiskamed den eller den statliga myndighetenpersonen
förvaltare.som

Redovisning och revision

Bestämmelserna i stiftelselagen redovisning och revision tillämpasom
från och ikraftträdande.äldre stiftelser med lagens En stiftelse kan

räkenskapsår kalenderårha och i dessa falldock gäller be-änannat
från räkenskapsåroch med det börjar löpastämmelserna närmastsom

utgången år 1995.efter av

Registrering

Bestämmelserna i stiftelselagen registrering gäller för äldre stiftelserom
från och med lagens ikraftträdande eller, stiftelsen har räken-annatom
skapsår kalenderår, från räkenskapsåroch med det börjar löpaän som

utövar näringsverksam-utgången år stiftelsenefter 1995. Omnärmast av
månad på frånsig anmäla sig för registrering räknathet har den atten

dåtidpunkt lagens bestämmelser registrering började gälla förden om
Övriga stiftelser skall anmäla sig förstiftelsen. registrering inom sex

månader.
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avseenderegelverketstatliga6 Det
donationerochbidrag

regelverketstatligaredogörelse för detkapitel lämnasdettaI av-en
det förslagomfattardonationer. Redogörelsenoch ävenseende bidrag

till riksdagennyligen lämnatregeringenstatsbudgetentill lag somom
1995/96:220.jfr prop.

Regeringsformen6.1 m.m.

bestämmelser riksdagensinnehåller grundläggandeRegeringsformen om
område. Bestämmelsernañnansmaktensbefogenheterregeringensoch

följande.innebär i korthetåterfinns kap. Dei 9
tillgångar står dis-till regeringensoch dess övrigamedelStatens

åtgärderfår vidta deprincipregeringen ibetyder§. Detposition 8 att
egendomtillhörigavseendemedlämpligaden finner statensom
eller dessriksdagentillgångar avsedda fördock integäller ärdetta som

alltkringskuren framförkraftigtdockPrincipenmyndigheter. är genom
fårbestämmelsenstycket. Enligt den näm-förstai §bestämmelsen 2

tillgångar intelikvidaoch andramedel dvs.ligen an-statens pengar
detbetyderbestämt. Det ärriksdagen har attvändas änsättannat

får medtillgodosesvilka behovbestämmer statensriksdagen somsom
beslutmyndighet fattargång regeringen ellerVarje ettmedel. annan

måste grundatbeslutetpå utgiftsigdrarinnebär statenatt varaensom
såockså uttrycka sakenkunnaskulleManpå riksdagen. attbeslutett av

härledas tillmåste kunnamedelavhändelseprincip all etti statensav
i detavhändelsenroll vadingenspelar därvidriksdagsbeslut. Det avser

således inteinnefattarstycketi förstaBestämmelsen 2 §fallet.enskilda
riks-stödanskaffa egendomregeringenhinder för ettbara utanatt av

dock underfalletockså låna medel, i detdagsbeslut att ututan senare
jfrutlåning placeringssyftefråga iinteförutsättning äratt prop.om

vidare istycketi § förstabestämmelsen 21973:90 332. Av ansess.
medel inteanskaffats föregendomprincip följa utanstatensatt som

på skulle stridafår sig disponeras sätthöranderiksdagens ett somvare
skedde elleranskaffningenstöd självamedriksdagsbeslutdetmot vars

348.jfrsäljas s.a. prop.
avgifterskatter ochdemedel främstsinaförvärvarStaten genom
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flyter in till Men kan förvärva medelävenstaten. statensom genom
bidrag och donationer. I dylika fall har bidragsgivaren eller donatom i
regel bestämt vad medlen skall Dåanvändas till. gäller inte regleringen
i första2 § stycket och regeringen eller såledesmyndighet kanannan
avhända sig medlen ha stöd i riksdagsbeslut jfr SOUutan att ett
1972:15 175.s.

Enligt 9 § första meningen fastställer riksdagen i den omfattning som
behövs grunder för förvaltningen egendom och förfogandetstatensav

den. Enligt förarbetena till regeringsformen innebäröver bestämmelsen
åläggande för riksdagen fastställa Några sådanadylika grunder.ett att

grunder har dock inte fastställts jfr dock förslagetännu till lag om
statsbudgeten, avsnitt 6.7. härpåI avvaktan har praxis och riks-se av
dagen lämnade generella bemyndiganden främst med avseende
försäljning tillhörig fast frånegendom tiden före regerings-statenav
forrnens ikraftträdande tillämpats jfr 1996:14SOU 41 och 45.t.ex. s.

fårEnligt regeringen10 § inte riksdagens bemyndigandeutan ta upp
lån. bestämmelser upplåningNärmare finns i lagenstatensom

upplåning.1988: 1387 fårEnligt den lagen regeringen ellerstatensom
efter regeringens bestämmande lånRiksgäldskontoret tillta statenupp

ändamålendast för vissa i lagen angivna och efter särskilt bemyn-men
digande lämnas riksdagen för budgetår i sänder.ettsom av

6.2 Förordningen 1964:484 mottagandeom

gåvo-för räkning och donationsmedelstatens av

frågorVissa gåvo-mottagande för räkning dona-ochstatensom av
tionsmedel har varit författningsreglerade årsedan 1954. Gällande
bestämmelser finns i förordningen 1964:484 mottagande för statensom

gåvo-räkning och donationsmedel. Bestämmelserna i förordningenav
såvältorde gälla för mottagandet bidrag donationer oavsettav som om

det donation till uppnåeller donation för stiftelse-är mottagaren atten
bildning.

Bestämmelserna i förordningen skall vägledning det gällernär attge
i frågandet enskilda fallet vilken myndighet skallavgöra prövasom om

får fråganmottagande skall ske eller inte. myndighet dockEn inte pröva
mottagandet kan medföra framtida kostnader för dylikaI fallstaten.om

skall ärendet överlämnas till regeringen. Regeringen skall även pröva
frågor mottagande jord eller byggnad. I anledning därav börom av
påpekas regeringen torde förhindrad lämna myndighetatt attvara en
medgivande i placeringssyfte donation omfattar fastatt ta emot en som
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med skyldighet förskulle förknippategendom mottagandet varaom
lån. fastnämnda syfte förvärvaför Att iöveratt ta ansvaretstaten

ändamålinte omfattas dedonation nämligenegendom avgenom synes
upplåning fårregeringenenligt lagen 1988:1387för vilka statensom

lån.ta upp

fastigheterFörvaltningen6.3 statensav

och för-några år ordning för ägandetgenomfördessedanFör en ny
dittills haftByggnadsstyrelsen,fastigheter.valtningen statens somav

oktoberfastigheter, upphörde den 1förvaltningenför statensansvaret av
två med dotterbo-helägda aktiebolagdet1993. Sedan dess är statenav

detStatliga Akademiska Hus AB,lag Vasakronan AB senareresp.
högskoleområdet deoch förvaltarbolaget inom äger merparten avsom

myndigheter.nyttjas statligafastigheter som av
i myndig-fortsättningen förvaltasskall dock iVissa fastigheter även

kulturinstitutioner och slottsanlägg-nationellahetsform. gäller bl.a.Det
huvudsakligenellerdonerats tillfastigheterningar statensamt som

förvaltasslagdonerade medel. Fastighetermed nämntfinansierats av nu
inrättades imyndigheterdefastighetsverk,Statens sam-somen avav

bl.a.ordningen segenomförandet denmedband prop.nyaav
1992/93:FiU8.1992/93:37 och

tillskall förvaltafastighetsverkStatensPrincipen det äratt som
upprätthålls fullt Införemellertid intedonerade fastigheter ut.staten

nämligen bl.a. seuttalades detordningengenomförandet den nyaav
f.n. förvaltasdonationsfastigheter "som1992/93:37 10 att avprop. s.

igällerförvaltningsfonn. Dettai dennabör kvarstannalärosäteresp.
Uppsalaiarvegodsen vid universitetetgustavianskahand de s.k.första

i Lund." Dessavid universitetetdonationsfastigheterantaloch ut-ett
i bet.utbildningsutskottetbekräftats bl.a.talanden har sedermera av

följande:1993/94:UbU12 där det sägs
avsedd kommadonationendonerats så varitfastighet"Har attatten

stå underocksåkanske till vissotill godo ochuniversitet yttermeraett
det sålundadisposition, kan inteförvaltning ochdirektauniversitetets

vidare disponerartillåtligträttslig synpunktfrån att staten utananses
aktiebolag eller påförmögenhetsbildning statligtiegendomen för ett

fullgoda universitetetinnefattar garantier förintesätt attannat som
avsett".åtnjutande den förmån fastigheten givarenkommer i somavav

sådanasåledes alltjämt själva förvaltahögskolor skallUniversitet och
Infördonation.räkning förvärvatde förfastigheter statens genomsom
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genomförandet den ordningen ocksåpoängterades emellertid detav nya
angelägna i universitet och högskolor i framtiden skulle fåävenatt ta

och förfoga donationer ocksåse 1992/93:37 jfröveremot prop. s.
bet. 1992/93:FiU8 11.s.

Enligt förordningen 1993:527 förvaltning statliga fastigheter,om av
får inte myndighet s.k. fastighetsförvaltande myndighetänm.m., annan

förvärva förvaltaoch fast egendom. Det regeringen beslutar vilkaär som
myndigheter skall förvalta fastigheter.som

särskild ikraftträdandebestämmelseI till förordningen föreskrivsen
statlig myndighet före ikraftträdandet har mottagitatt en som en

fastighet donation och vid ikraftträdandet för för-som som ansvarar
valtningen fastigheten för räkning i fortsättningen ochävenstatensav
till dess beslutats skall ha detannat ansvaret.

6.4 Kapitalförsörjningsförordningen
1992:406

Kapitalförsörjningsförordningen gäller för statliga myndigheter under
någotregeringen. Den tillämpas bara inte följer lag ellerannatom av en

förordning eller särskilt beslut regeringen. Riksrevisionsverketettav av
får meddela de föreskrifter behövs för verkställigheten förord-som av
ningen.

förordningen finns bl.a. bestämmelser finansieringI investe-om av
anläggningstillgångar förvaltningsändamålringar i för 4 §. Enligt dessa

sådanabestämmelser skall myndighet finansiera investeringaren genom
lån i Riksgäldskontoret. Enligt Riksrevisionsverket i anslutning tillav

råd4 § meddelat allmänt kan universitet och högskolor undantaggöra
från lånemodellen dåfall gåvomedel fråni investeringen finansieras med

statlig myndighet.änannan
tillgångEnligt förordningen har myndighet till räntekonto ietten

Riksgäldskontoret. Medel myndigheten disponerar i densom egna
verksamheten skall placerade detta konto 8 §.vara
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placering1968:4536.5 Kungörelsen om av

förvaltas statligfondmedeldonations- och som av

myndighet

förvaltasfondmedelplacering donations- ochKungörelsen somavom
förmyndigheter med undantaggäller för allastatlig myndighetav

uttalas i kungörelsenoch högskolor. Detdomkapitel universitet attsamt
tillgångamasbestämmelseruttryckligaför viss fond finnsdet omom

gällabestämmelserdonationsurkund skall dessameddelade iplacering
gällerBestämmelserna i kungörelsenkungörelsen §.hinder 1utan av

meddelatfondmedel vilka Kungl. Majoch förför donations-inte heller
särskilda bestämmelser.

donations- och fond-får myndighet placeraEnligt kungörelsen en
skuldförbindel-eller andraobligationer utfärdadebl.a.medel i statenav

bostadsfastighetinteckning isäkerhetenför vilka utgörs samtt.ex.avser
vidareföreskrivssvenskt bankaktiebolag 2 §. Deti fordringar hos t.ex.

of-skyddande fordranmyndighet till§kungörelsen 3i att aven
får elleregendomfondbörs inköpaeller är utmättfentlig auktion som

såsådan detegendom skallochför fordringen avyttras snartattpansatt
fårtillgång vari myndighetendenlämpligen kan ske utgörs avom

medel.placera

1979:1212Bokföringsförordningen6.6 m.m.

innebärmyndigheter.gäller för statliga DenBokföringsförordningen att
med iakttagandeskyldighetbokföringsskyldiga,myndigheter är somen
fullgöras detverksamhet skallstatligsärskilda bestämmelser förav

förordningen finnsredovisningssed. Imed godöverensstämmersätt som
innehållerårsbokslut. inteoch Denlöpande bokföringföreskrifter om

på donationer.redovisningensiktenågra föreskrifter direkt tar avsom
Riksrevi-meddelasfår förordningenenligtföreskrifterYtterligare av

sionsverket.
består och balans-årsbokslut resultaträkningMyndighetens enav en

bokföringsförordningen ienligt §skall 12räkning. Resultaträkningen
räkenskapsåret.underoch kostnaderintäktersammandrag redovisa

utfärdade föreskrifteranslutning tillRiksrevisionsverket i 12 §Enligt av
ersättningaroch andraavgifterbidrag, anslagintäkterutgör samtav

fråga direktbidrag inteIverksamhetens intäkter.tillsammans om som
frånförmedling finansierasmyndighetsindirekteller annangenom
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statsbudgeten rekommenderar Riksrevisionsverket allmänt rådettsom
de redovisas balanskonton såvälvilka bokförs erhållnaöveratt mot som

utbetalade bidrag.
Enligt 13 § bokföringsförordningen skall balansräkningeni samman-

drag redovisa myndighetens tillgångarsamtliga och skulder kapital.samt
Av Riksrevisionsverket i anslutning till 13 § utfärdade föreskrifter

gåvo-avseende och donationskapital har följande lydelse:
donationsmedel"Gåvo- och redovisas endera donationsstiñelsesom

eller gåvo- donationskapital.och individuellEn bedömning skallsom
enskilt fall. Bedömningeni varje skall främst baseras på kriterier-göras

ändamålvaraktighet och tolkning givarens/donatornssamtna en av
vilja. Donationsstiftelser juridiska med bokföringär egna personer
löpande bokföring och årsbokslut fristående denfrånär motta-som
gande och/ellerförvaltande myndighetens bokföring. Gåvo- och dona-
tionskapital skall redovisas under rubriken Myndighetskapital deni
mottagande myndighetens balansräkning."

Enligt förordningen årsredovisning1993:134 myndigheters ochom
anslagsframställning skall räkenskapsårmyndighet för varje lämnaen

årsredovisning till regeringen. bestårDenna redovisning olikaen av
delar, bl.a. resultatredovisning. Den redovisningen skall fören senare

förhållandevarje Verksamhetsgren resultat i mål.till uppsattange
fårRiksrevisionsverket enligt förordningen meddela de föreskrifter

förbehövs verkställigheten den. Dylika Riksrevisionsverketsom av av
utfärdade föreskrifter gäller emellertid inte för högskolornas del i den
mån de resultatredovisning. För högskolornas resultatredovisningavser
gäller i stället bestämmelserna i förordningen 1993:1153 redovis-om
ning studier vid universitet och högskolor. Enligt den förord-av m.m.
ningen fond- och egendomsförvaltning Verksamhetsgren,är separat en

sådanvilket betyder myndigheten för förvaltning i sin resultatredo-att
förhållandevisning skall mål.resultat i till uppsattange

6.7 Förslaget till lag statsbudgetenom

Som tidigare har regeringen i nyligen till riksdagen avlämnadnämnts en
proposition prop. 1995/961220 föreslagit lag statsbudgeten. Denen om

innehållerföreslagna lagen preciseringar kompletteringaroch tillav
bestämmelserna i regeringsformen och riksdagsordningen statsbud-om

och finansmakten. Avsikten med lagen framför allt regleraärgeten att
på området. Frågorregeringens befogenheter upplåningstatens tasom

dock Påinte i propositionen. den punkten hänvisas endast till lagenupp
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upplåning1988:1387 anfördase 35. Avsiktenstatens ärom prop. s.
lagen skall träda i kraft den 1 januari 1997. föreslåsI lagen bl.a.att

regler finansiering investeringar i anläggningstillgångar iochom av
anslutning till 9 kap. § regeringsforrnen överlåtelse9 regler om av

egendom. De reglerna blir direkt tillämpliga egendomstatens senare
har förvärvat donation. föreslåsDet vidare lagenstaten attsom genom

innehållaskall övergripande regler redovisning och revision.om

Investeringar

innehållerföreslagnaDen lagen i 20 § regler för finansiering av an-
läggningstillgångar används i verksamhet. Enligt dessastatenssom

fårregler regeringen inom riksdagen årligen låneramarfastställdaav
besluta tillgångardylika lånskall finansieras med i Riksgäldskonto-att
ret.

allmänna motiveringenI anförs bl.a. följande se 48:prop. s.
"Det förekommer myndighet från icke-statlig givareatt en en er-

håller gåva eller bidrag för helt finansiera anskañfningenett atten av
tillgång.viss Det enligt regeringens uppfattning, orimligten vore, om

myndigheten dessa falli måste finansiera anskaffningen medäven ett
lån deinternt och placera erhållna medlen Riksgäldskontoreti i väntan

på påoch lånet betalas.amorteringar skall sådanaI fallräntoratt
inkräktar inte investeringen på riksdagen anvisat anslag ochett av
påverkar heller lånebehov. därförinte Det naturligtärstatens att rege-

får disponera medlen beslutaringen de skall användas församt att att
finansiera anskaffningen tillgången i enlighet med givarens önskemål.av
Någon enstaka gång förekommer det gåvaatt staten tar emotsom en
fastighet belånad. föreslagna reglernaDe för finansieringärsom av
anläggningstillgångar hindrar sådaninte i situationatt staten taren

för lånen under den bindningstid återstår."över ansvaret som
I specialmotiveringen s. 96 f. uttalas vidare:
Bestämmelsen tvingande.inte Den möjlighetregeringenär ger en

anläggningstillgångarfinansiera med lån. Regeringen kan såledesatt
välja ställeti finansiera anläggningstillgångar med medelatt som

disponerar,regeringen avgiftsinkomster 19 § eller inkomster frånex.
försäljning egendom 31-34 §§. Regeringen kan undantagäven göraav
från lånefinansiering använda anslagsmedel vid enstakaattgenom
anskaffningar objekt mindre värde. Regeringen kan också tänkasav av
finansiera investeringar på lånefinansiering.större sätt änannat genom
En förutsättning dock investeringarna inte inkräktar på riksda-är att

anslagsbeslut eller påverkar lånebehov. Sådan finansieringstatensgens



Kapitel 652 1996:105SOU

myndighet erhåller gåva ellerfråga dåkommakan iäven etten en
ändamålet medlen heltochbidrag från utanförgivare är attstatenen

anläggningstillgångar."anskaffningen vissaskall finansiera av

fåföreslagna lagen skallpåpekas regeringen enligt denDet bör att
frågor investeringar itillkommer den idendelegera rätt om an-som

läggningstillgångar för övrigt densagda gäller47 §. Det ävense nu
överlåtelsefrågortillkommer regeringen ienligt lagenrätt avomsom

egendom.statens

Överlåtelse egendomstatensav

överlåtelse aktier ochföreslås fast egendom,reglerI lagen an-avom
egendom.och lösdelar annan

överlåtelse fast egendom se 25reglernaföreslagnaEnligt de avom
sådan värdet denfå egendombesluta säljaregeringen när§ skall att av

eller endast i ringaden inte allsmiljoner kr,överstiger 50inte om
inte finns särskildaverksamhet och detiutsträckning behövs statens

exempelSomfortfarande skallegendomenskål för ägas staten.att av
iskallegendomen alltjämtskäl försärskilt ägas statenatt angesav

donerad tilltestamenterad ellerdenbl.a. 101propositionen se äratts.
får avhända sig den.intemed villkor statenattstaten

innebär §överlåtelse aktier och andelar se 27Reglerna attavom
försäljning ellerriksdagenbemyndiganderegeringen inte utan genomav

där harfår ägarandel i företagminskasätt statenettstatensannat
andelar.samtliga aktier ellerförhälftenhälften eller rösternaän avmer

inte riksdagenfår försäljning,beslutafall regeringenövrigaI omom
ifrågavarande företaget.detförbestämt annat

överlåtelse lösreglernagällerdet slutligenNär egen-av annanom
upplåtelseföreslås följande ordning. För tomträtt27--28 §§dom se av

egendomsådan byggnad lösochförsäljning ärtomträttsamt somav
fall dvsövrigaförsäljning fast egendom. Förföreskrifternagäller avom

föreslåsbyggnadandelar, ochaktier,lös egendom tomträttän attannan
överlåtelse längrefå egendomen inteskall beslutaregeringen omom

skallobrukbar. Regeringenverksamhet eller blivitbehövs för statens
överlåtelse inte harbeträffande egendomfå beslutavidare somom

till uttalas bl.a.specialmotiveringen 28 §medel. Ianskaffats med statens
103:följande se prop. s.

medel fårmedpåegendomen anskaffatsHar sätt än statensannat
obruk-egendomen den kanöverlåta interegeringen sägasäven varaom
sådanfrågaEgendom kan komma ieller obehövlig.bar är Lex.som
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Med stödeller krigsbyte.gåvamottagit i utgörstaten avsom som
museiföremål till främmandebestämmelsen får skänkaregeringen t.ex.

krigsbyte eller den påegendomen harsättutgör annatstater omom
egendomen delvisanvändning medel. Omanskajfats statensutan av

delvismed medel och påfinansierats sätt,annat t.ex.statens genom
beslutasöverlåtelse egendomengåva, får inte regeringen."avav

innehåller också dispositionenlagen reglerföreslagnaDen avom
regler innebär bl.a.försäljningsinkomster 30--34 §§. Dessase att om

försålda finansierats med medelegendomen harden sätt änannat
gåvor fårlån ellerfrån donationeranslag eller med t.ex. genom ----

den verksamhethela inkomsten skall disponeras iregeringen besluta att
försålda egendomen hardär den använts.
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överväganden och förslag7

utgångspunkterAllmänna7.1

bedrivs vidframhållit den verksamhettidigareredanjag ärSom som
framtida utveck-betydelse för dencentraloch högskoloruniversitet av

förmåndonationsviljan tillvårt därför angelägetland.lingen i Det är att
frånutgåttövervägandenvid minaharverksamhet hög. Jagför denna är

dettastatsmakterna delar synsätt.att
högskoleområdetutgångspunkter regelverk inomförminaEn ettav

det bördonationerbidrag ochförvaltning ärmottagande ochför attav
utgångspunktsådansmidigt tillämpa. Enenkelt ochtydligt attsamtvara

utgångspunkt, dennämligenvidare tillnaturligenleder mig atten annan
bidrag ochförvaltningfrågor mottagande ochhögskola i avomen

innefattar börcivilrättende kravvid sidandonationer varasomav --
statligasärskildamöjligt. Förekomstenså få reglerbunden avsomav

måstedonationerochförvaltning bidragmottagande ochregler för av
Sådana intressenstatliga intressen.starkamotiverasdärför kunna av

rimligbevaragällermening detminenligt närföreligger att staten en
renod-hålla vid tankenfasthandlingsfrihet ellersäkerhet eller att en

verksamhet.myndigheternasling av
såväl bidrags-förpå regelverket detaspektviktig ärEn attannan
erbjuda godabörstatliga revisionendenoch donatorergivare som

skött sinahögskolankontrollera hurefterhand kunnaimöjligheter att
sådana högskolanskravdärför ställaböråligganden. Regelverket

emellertidvillkontrollbehov. Jagdettatillgodoserredovisning vilka
nuvarandeundersöktinteförutskicka jaghär närmareredan att om

frågan får därförpunkt.långtgående denna Dentillräckligtregler är
erinrasammanhangetvill dock iordning. Jagi särskildutredas om

redovisning studier1993:1153förordningenbestämmelserna i avom
ochfond-innebärhögskolor. Dessauniversitet ochvid att separatm.m.

vilketVerksamhetsgren,högskolavidegendomsförvaltning är enen
resultatredovisningsådan i sinförvaltningförmyndighetenbetyder att

Verksamhetsgren.särskilt för dennaresultatetskall ange
myndigheterandrabeakta änskall jagdirektiven ävenEnligt att

fondtillgångar eventuell regle-ochharoch högskoloruniversitet att en
också dessa andratillämpligså långt kunnamöjligt börring vara

framhålla grund tidsskäljagredanvillmyndigheter. Jag att avnu
åtgärder myndig-inom andranågon bedömning behovetgjortinte avav

högskoleområdet jfr avsnitt 7.7.hetsområden än
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7.2 Mottagandet bidrag och donationerav

högskola fåMitt förslag: En skall bidrag eller donation.ta emot ett en iVad skall dock inte gälla bidragsgivaren eller donatom harsagtsnu om
ändamålbestämt för egendomen vilket saknar samband med högsko-ett

verksamhetsområdelans eller högskolan bidragetatt ta emotom genom
eller donationen

enligt sina beräkningar antingen omedelbart eller i framtidegna en
tillgångskulle komma behöva till lånemedelanslags- eller änatt mer

skulle tillgängliga för högskolan,som annars vara
blir bunden använda viss år,egendom visst i tiosätt änatt mer
förvärvar får överlåtas,egendom inte ellersom
får hälften eller hälften för samtliga aktier ellerän rösternamer av

andelar i företag.ett lRegeringen fåskall kunna medge högskola bidragatt ta emot etten
eller donation högskolan saknar befogenhet själv fatta beslutatten om

frågan.i

Skälen för Förordningenmitt förslag: 1964:484 mottagande förom
gåvo-räkning och donationsmedel generellt tillämpligär överstatens av

myndighetsområdet.hela Enligt den förordningen skall ärendeett an-
gående gåvo-mottagande eller donationsmedel denavgörasav av myn-
dighet redovisningsskyldig för medlen dessa Omär tas emot.som om
mottagandet kan medföra framtida kostnader för skall dockantas staten
ärendet överlämnas till regeringen för prövning. Det betyder för-att
ordningen inte ansluter till principen myndighet sinagöratt en egna

mål-prioriteringar inom för regeringen fastställda och resultat-ramen av
framgåttkrav. Som redan förordar jag regelverket avseendeatt motta-

gande och förvaltning bidrag och donationer bör enkelt ochav vara
smidigt tillämpa och det därför den anledningen bör ansluta tillatt att av

anförda princip.nyss
alltså fåhögskola börEn under ställning tilleget ta ettansvar om

då stårbidrag eller donation skall eller inte i fall det klartäventas emot i
mottagande skulle medföra kostnader för högskolan. Om högsko-att ett lisådant ändålan i fall beslutar sig för bidraget eller dona-ett att ta emot

såledestionen betyder det högskolan funnit kostnaderna kanskeatt att i
efter omprioritering inom befintliga Författningsmässigtryms ramar. 5

påbör det anförda komma till uttryck slårdet regelverketsättet attnu
3fårfast högskola bidrag eller donationer.att ta emoten

också framgåttSom redan enligt min mening särskilda statligaär
iregler för mottagande och förvaltning bidrag och donationer gmotive-av
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handlings-säkerhet ellerrimligbevaradet gällerrade när att staten en
myndigheternaspå renodlinghålla vid tankenfastellerfrihet att aven

högskolajagbakgrundanförda attverksamhet. Mot t.ex. enansernu
ändamålsbe-ändamålsbestämt bidrag ellerfåskallinte emot ettta en

vill jag härskulltydlighets poängteraför att mottagan-stämd donation
högskolansförske antingendonation kanändamålsbestämddet enav

ellerbidragsgivarendetstiftelses räkningeller för avomenegen
medsambandsaknarändamålet egendomenförföreskrivnadonatom

förutsättning förbör detVidare attverksamhet.myndighetens envara
fåräkningeller förfå bidrag emotskall tahögskola emot ettta egenen

inteberäkningarhögskolansenligtmottagandetdonation att egnaen
tillgångkrävaframtid skulle kommaeller iomedelbart attsig envare

tillgängligaskullelånemedeleller änanslags-till varasom annarsmer
intemottagandeförutsättning börhögskolan. En ettför attvaraannan

egendom t.ex.använda vissblir bundenhögskolaninnebär att enatt av
visst itill högskolan sättskänkavilldonatorbyggnad mersom en

donationockså förhindradår. högskola bör emottatio En attän envara
mottagandetöverlåtasfår ellerinteegendomomfattarden omsomom

eller ellerfår hälften änmyndighetenmedföraskulleden att merav
företag.andelar iaktier ellersamtligaför etthälften rösternaav

1964:484,förordningen,dvs.förordninggällandeföljerDet nuav
donationsmedelgåvo- ochräkning attmottagande för enstatens avom

frågan mottagandelåtamåste regeringen prövamyndighet enomom
uttalandenegendom. Deomfattar fastmyndighetentilldonation som

förordningengällandedeninförandetmedsambandgjordes i av nu
entydigttalaravsnitt 6.3fastigheter se mot attstatligaförvaltningen av

därförförordarhögskoleområdet. Jaginom attordningbehålla denna
belånadegendomenden fasta ärdel. Omhögskolornasförden slopas

problemdärvidplaceringssyfte detsker i är ettdenförvärvetoch avav
medjämförtregeringsformenkap. 10 §9det följerrättslig natur att av

förhindradupplåning regeringen är att1988: 1387lagen attstatensom
kanproblemetlångivaren. Detlånet denhosför extemeöver ansvaretta

till det iåterkommerlag. Jagnämndaändring imedlösas nyssen
avsnitt 7.5.1.

besked vilka begräns-innehåll klaraanförtmedregleringEn gernu
bidragmottagandetgällerdethögskolaförgäller närningar avensom
bidraguteslutetheltinteemellertidbör ettDet attdonationer.och vara

förhindraddå högskolande fall äri attdonation äveneller emottasen
enskildai detdärförHögskolan börinnebörd.dennabeslut medfatta ett

hindret förmedgivande. Omregeringensinhämtamöjlighetfallet ha att
tillgång tillkrävakommaskulledetmottagande attär an-merattett

för högsko-tillgängligaskullelånemedelellerslags- än varaannarssom
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lan blir det därvid i regel sannolikt så frågan mottagandet kom-att om
inom föravgöras budgetprocessen.attmer ramen

7.3 Förvaltningen bidrag och donationerav

Mitt förslag: En högskola tagit bidrag eller förvärvatemot ettsom som
egendom donation för egendomen används för detattgenom svarar av
bidragsgivaren eller donatom bestämda ändamålet och för egendo-att

påplacerad detär föreskrivitssätt bidragsgivaren ellermen som av
donatom.

Om bidragsgivaren eller donatom inte har någotbestämt ändamål för
egendomen högskolan för den används för ändamålatt ettsvarar som
har samband med myndighetens verksamhetsområde.

Om bidrags givaren eller donatom inte har meddelat särskilda place-
ringsföreskrifter högskolan för egendomen placeradäratt ettsvarar
godtagbart sätt.

Skälen för mitt förslag: Bidrag och donationer till högskola in-en
nefattar i frånregel föreskrifter bidragsgivarens eller donatoms sida om

egendomen skall användas för visst ändamål. En donationatt av en
byggnad kan förenad med föreskrift högskolant.ex. skallattvara om
använda den för undervisning i visst eller, donationenämneett om
omfattar kontanta medel, högskolan skall uppföra byggnad föratt en
dessa medel för i den den blivit färdigställd bedrivanär forskningatt av
visst gåvaslag. En betrakta bidragär kan innebäraatt ett attsom som
medlen skall användas till bestrida kostnaderna för särskilt forsk-att ett
ningsprojekt.

Föreskrifter slagnämnt mottagande högskolaär bundenav nu en av
jfr avsnitt 3.1. Enligt min mening kan det lämpligt i förord-attvara
ning erinra vilka skyldigheter gäller i berörda avseende.om som nu

bådeDet kan förekomma bidrag och donationer inte ända-ärsom
målsbestämda. sådana fallI följer det det statliga regelsystemet attav
den egendomen frånden början kontantamottagna utgörsom av--

tillgångarmedel eller likvida såeller blir fallet efter försäljningav om
fårinte användas för ändamål riksdagen bestämt jfrän 9 kap.annat--

2 § regeringsforrnen; det bör därvid erinras användning iattom rege-
ringsformens mening utlåninginte omfattar i placeringssyfte, avsnittse
6.1. Det betyder förlängningeni egendomen kommer användasatt att

någotför har samband med verksamhetsområdet ifrågava-för densom
rande högskolan. Denna i och för sig självklara princip kan det enligt
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också finnasmin mening anledning erinra i förordning.att om
framgått ändamåletkanSom för donation i sig innefatta före-en en

skrift den donerade egendomen skall placerad i viss slagsattom vara
tillgång sedan den tagits förekommer bidragsgivareDet elleremot. att

meddelar särskilda placeringsföreskrifter. fråndonatorer Om bortserman
fråganinställeranförda fall sig hur den egendom bidraget ellernu som

frågadonationen omfattar skall placerad. blir särskilt aktuellDennavara
dåfall det kommer dröja tid innan bidraget eller donationeni de att en

dåföremålblir för förbrukning eller donationen stiftelselik kon-är en
struktion det slag berörts i avsnitt 3.1.av som

på fråganförst civilrättsligtOm perspektiv kan konsta-ettman ser ur
förhållandet bidragsgivarendet eller donatom inte meddelatteras att att

fårnågra såsärskilda placeringsföreskrifter tolkas att mottagaren av
påeller donationen i princip givits frihetbidraget hand avgöraatt egen

tillgångarslags placering bör ske. frihet kan dock knap-i vilka Denna
helt tagit bidrag eller donationDengränser. ettpast utan emotvara som

i analogi med vad enligt 2 kap. stiftelselagen gäller vidtorde 4 §som--
stiftelses förmögenhetförvaltningen bidragsgivarengentemotav en --

påskyldighet tillseeller donatom ha egendomen placeradäratt atten
godtagbart sätt.ett

nuvarande regelverket för högskolornas förvaltning bidrags-Det av
sådanainnebär medel skall placeradeoch donationsmedel att vara

Riksgäldskontoret.högskolans konto i Det följer bestämmelsen i 8av
frånkapitalförsörjningsförordningen. Till skillnad flertalet andra§

vilka kungörelsen 1968:453 placering dona-myndigheter, för om av
alltsåfondmedel gäller, för högskola placering kontotions- och är en

tillåten utlåning.i Riksgäldskontoret enda form av
på förhållandet vissa högskoloravsnitt 1.3 har jag pekat detI att sett

alltid förvaltar "stock" bidrags- och donationsmedel.tidenöver en av
uppgå beloppstock kan i det enskilda fallet till ganska betydandeDenna

också denna stockbilaga 2. jag pekat i avsnitt 1.3 kommerse Som
framtid. Framför allt för högsko-sannolikt ytterligare iväxa näraatt en

lori berörd situation det angeläget högskolan har möjlighetär att attnu
bibehållandeflexibel i sin förvaltning. Härtill kommer detatt ettvara av

delstatliga regelverket det sig för högskolornas innefattartersom nu en
förmånpåuppenbar risk för sikt totalt sänkt donationsvilja tillsetten

för deras verksamhet.
förordar för högskoleom-Mot bakgrund det anförda jag detattav nu

rådet slås fast högskolorna för bidrags- och donationsmedelattatt svarar
på återigenjfr stiftelselagen.placerade godtagbart 2 kap. 4 §är sättett

fårVad godtagbart i enskilda falletskall det därvidsom anses som
med ledning olika kriterier. Till belysning denavgöras närmareav av
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frågan vill jag anföra följande.
förbru-högskola endast "förvaltar" enstaka bidragdenFör somsom

räkenskapsår framstår placeringeller "korta pengar"kas under löpande
tillgångar enda godtagbara placeringsform, ii monetära t.ex. ensom

på högskolans konto i Riks-högskolan finns ellerbank den därort
förhåller såsig högskolandet däremotgäldskontoret. Om överatt sett

och donationsmedel"stock" med bidrags-tiden disponerar över aven
placering denna stock i endastvärde kan däremotbetydande en avmer

fårsådanatillgångar fall detbedömas godtagbar. Iintemonetära vara
riskerna placerarhögskolan med spridningligga i det kravet att avanses

någonåtminstone och donationsmedel idel sina bidrags- t.ex.en av
direkt i börsnoterade aktier.aktiefond eller

vill jag anföra följan-placering i fast egendomdet särskilt gällerNär
fåföregående avsnitt förordade jag högskola börde. I ta emotatt enen

såförhåller sannoliktdet sigfast egendom. I regeldonation omfattande
på visstegendomen skall användassådan donation innebär sättattatt en

så fallet.behöver inte alltid Denverksamhet. Meni högskolans vara
behållerhögskolanfråga då godtagbartinställer sig detär är attomsom

måsteplacering eller denegendomenden fasta avyttras.som en ren om
just dennadonationsegendomhögskolan inte förfogarOm änöver annan

den siktmening inte godtagbartdet enligt minfastighet kan attanses
såFörhåller högskolan harbehåller det sig däremotfastigheten. att en

påannorlundakunnaoch donationsmedel börstock bidrags- man seav
placerad idå del dessa medelhar mindresaken. högskolanAtt aven

godtagbart. Enligt minsåledes bedömaskunnafast egendom bör som
situation finnashögskola i beskrivendet förmening bör t.o.m. ettnuen

donationsme-med bidrags- ellerplaceringvisst attutrymme som en ren
sagda bör därvidfastighet.eller Detförvärva ytterligaredel nuannanen

lån fastig-för vilkainnefattar Övertagandeförvärvetgälla även avom
fråganåterkommeri vissaavsnitt 7.5.1 tillheten säkerhet. Jagutgör om

lån berörda fall.iför Övertagandebegränsningar av nu
högskolas placerings-perspektiv börrenodlat statligtSett ett enur

skall framför alltavseenden. högskolai vissa Enverksamhet begränsas
fårså högskolanandelar i företagförvärva aktier ellerinte kunna attett

aktier eller andelarför samtligaeller hälftenhälften än rösternaavmer
särskilddet meddelasdonationsmedel. Därom böri företaget med en

stiftelsebildning kon-därefter gällerförordning. När detbestämmelse i
förmögenhetsdispositiongrundasstiftelse inte kanattstateras enen

lånas bildar stiftelsetill stiftelsen. Deninnebär medelatt ut som ensom
avskiljsmåste egendom förslutligt avhända sig dennämligen som

således bilda stiftelse med dona-högskola kan intestiftelsen. En en
åberopa fråga placering dessaoch samtidigttionsmedel äratt om av
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någon bestämmelsedet därför inte inmedel. Enligt min mening bör tas
i författning.dettaom

regleringenförfattningsmässiga7.4 Den m.m.

1993:100kapitel i högskoleförordningenIMitt förslag: tasett nytt
innefattar den reglering jagparagrafer vilkain fyradet sammantaget

slås detkapitlet skall i sak fastoch 7.3. Iföreslagit i avsnitt 7.2 äratt
frågor och för-beslut i mottagandestyrelse fattarhögskolans omsom

donationer.valtning bidrag ochav

migmöjligt in denknappastDetför mitt förslag: ärSkälen att ta av
gällandeförordade regleringen iför högskolornaavsnitt och 7.3i 7.2 nu

mottagande för1964:484förordningenregelverk, dvs. statensom
1968:453gåvo- donationsmedel och kungörelsenochräkning omav
statlig myndig-fondmedel förvaltasdonations- ochplacering avsomav

och högskolor reglerasfrågor endast universitethet. Eftersom rörsom
100 böri högskoleförordningen 1993:1434 ochhögskolelagen 1992:i

någonområdet de nämnda för-in iregleringenden tas av nunya
framstår därvid lämpligastmin mening detEnligtfattningama. attsom

"Omhögskoleförordningen med rubrikenkapitel iiin den ett nyttta
donationer".ochbidrag

slåi sakhögskoleförordningenbör regleringen imin meningEnligt
och för-med mottagandebeslutsbefogenhetema avseendefast att

på styrelse.högskolans Enoch donationer läggsbidragvaltning av
stå regelverkstrid med kravetsådan knappast iordning kan sägas ett

ändåpresumtiv donator börtillämpa. Enenkelt och smidigtär attsom
hanseller inte villfå högskolan villkunna beskedsnabbt emottaom

andrakan skötasverkställandet beslutBeredningen ochdonation. avav
någonplacering egendom,gällerhögskolan eller, detinom när avav

högskolan.uppdraganförtros detta avsom
på donationer haravseende bidrag ochregleringen medstatligaDen

myndighetsområdet. Dethelaframgått generell förhittills varitsom
högskolornasärskild reglering fördärför i sakensligger attnatur en
situationen.till denregelverknuvarandeförutsätter att anpassas nya

frågor avsnitt.iDylika jag nästatar upp
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7.5 Följdändringar i andra författningar m.m.

upplåning7.5.1 1988:1387Lagen statensom

upplåningI lagen 1988:1387Mitt förslag: in be-statens tasom en
stämmelse innebörd regeringen kan bemyndiga högskolaatt att taav en

lån för bl.a. förvärv fast egendom donation ellerexternaupp av genom
med medel högskolan förvärvat bidrag till högskolan ellersom genom

donation.genom

propositionenSkälen för mitt förslag: I med förslag till statsbudgeten
1995/96:22O 97 uttalas det kan förekommase att att statenprop. s.

gåva belånad fastighet och hinder inte finnstar emot att mot attsom en
sådan låneti situation för under den bind-överstaten tar ansvareten

återstår lånningstid för därefter omvandla det till i Riks-att ettsom
gäldskontoret. uttalandeDetta torde emellertid inte tillräckligt förvara

undanröja det i avsnitt 7.2 berörda behovet ändring i lagenatt av
upplåning.1988:1387 statensom

upplåning såmening påEnligt min bör lagen ändras sättstatensom
på fåhögskola begäran skall kunna generellt bemyndigandeatt ett atten
lån i samband med förvärv fast egendomta externaupp av genom

donation. Regeringen skall kunna bemyndiga högskolaäven att taen
lån i samband med förvärv fastighet med medel högsko-upp av en som

måstelan förvärvat donation eller bidrag. Givetvis bemyndi-ettgenom
också lånanfört slag högskolan förgande under-rätt att tageav nu upp

håll eller investeringar i högskolan förvaltad donationsfastighet.en av
vill emellertid betona mitt förslag inte leda tillJag äratt avsett att att

lån långivaredet blir "fritt fram" för högskolorna hosatt ta externaupp
låna måstetill vilka belopp helst. givetvis begränsadRätten attsom vara

lånrimligt med hänsyn till det behov kansätt ärett som av som
å får tillgångfinnas sidan och intresset högskolan tillinteattena av mer
upplånade medel erfordras för själva fastighetsförvalt-änexternt som
åningen andra sidan. Bemyndigandet till högskolan bör därför innebära

lån måste hålla ifrågavarandesig inom taxeringsvärdet för den fastig-att
lån lånaheten. Ett bör vidare innebära högskolans hosrättexternt att att

mån.Riksgäldskontoret för investeringar begränsas i Härtillsamma
fårkommer det bör ställas för vad högskolan totaltgränsatt settupp en

låna På punktenden förordar jag bemyndigandetexternt. attupp ges
låneraminom för vad fårhögskolan enligt regeringen fastlagdramen av
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låna investeringar. bör vidare fram-hos Riksgäldskontoret för Detupp
lånhållas kostnader förknippade med i fastigheter ide äratt som som

erhållitsplaceiingssyfte förvärvats donation eller med medelgenom som
donation skall bestridas donationsmedel. Anslagsmedel kangenom av

ändamål.givetvis inte användas för dylika

Förslaget till lag statsbudgeten7.5.2 om

förslag: föreslagna lagen statsbudgeten införs iMitt I den 26 §om
andra stycket tillägg innebörd bestämmelsen i det stycket inteett attav

överlåtelsegäller för aktier eller andelar i företag vilka högskolaav en
förvärvat donation.genom

framgåttSkälen för mitt ñrslag: Som tidigare se avsnitt 6.7 har
regeringen lagt fram förslagnyligen till lag statsbudgeten.l ett en om

innehåller överlåtelseFörslaget bl.a. regler egendom. Istatensom av
överlåtelsedetta sammanhang reglerna aktier och andelarär om av av

också framgåttsärskilt intresse. Som tidigare innebär dessa regler att
får överlåtaregeringen inte riksdagens bemyndigande aktier i bolagutan

ellerdär har hälften hälften för samtligaän rösternastaten mer av
då någonaktier. betyder i fall till donerat helaDetta sin kvar-att staten

låtenskap ingår fåri vilken samtliga aktier i aktiebolag dessa aktierett
inte säljas bemyndigande riksdagen. Dylika fall sannoliktärutan av

då framstårdeganska sällsynta dyker den ordning följermen upp som
byråkratisklagen statsbudgeten onödigt och kan sinom somav genom

påblotta existens verka hämmande donationsviljan. förordarJag därför
berörda bestämmelsen förses med tillägg innebärden denatt ett attsom

inte gäller för aktier eller andelar högskola förvärvatsom en genom
donation. Om regeringen högskolan aktierna ellerrätt att ta emotger

sådantandelama möjliggörs med tillägg regeringen iett att samma
beslut högskolan direktiv sälja aktierna eller andelama.attger om

Förordningen7.5.3 1964:484 mottagande förom

räkning och donationsmedelgåvo-statens av

Mitt förslag: myndigheter omfattas bilaga till högskole-De 1som av
från tillämpningsområdetförordningen 1993:100 undantas för förord-

gåvo-ningen 1964:484 mottagande för räkning ochstatensom av
donationsmedel.
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Skälen Förordningen 1964:484 mottagande förför mitt förslag: om
gåvo-räkning och donationsmedel generell förordningärstatens av en

gäller för alla myndigheter. har i avsnitt föreslagitJag 7.4 detattsom
i högskoleförordningen in särreglering för högskolorna medtas en
avseende bl.a. mottagande bidrag och donationer. Högskoloma börav

från tillämpningsområdet årsdärför undantas för 1964 förordning.

7.5.4 Förordningen 1993:527 förvaltning stat-om av

liga fastigheter, m.m.

myndigheter omfattas bilaga till högskoleför-förslag: De 1Mitt som av
från tillämpningsområdet för förord-ordningen 1993:100 undantas

ningen 1993:527 förvaltning statliga fastigheter, förom av m.m.,
donationförvärv fast egendom genom m.m.av

Enligt 3 § första stycket förordningenSkälen för förslag:mitt om
får myndighetförvaltning statliga fastigheter, inte änm.m., annanav

fastighetsförvaltande myndighet förvärva och förvalta fast egendoms.k.
egendom i förordningen och byggnad.med fast även tomträttavses

utfärdades i anslutning till statsmaktemas beslutFörordningen om en ny
framgåttfastigheter. Somorganisation för förvaltningen statensav

uttalanden gjordes införtidigare har jag bl.a. bakgrund demot av som
högskolor skallden organisationen förordat bl.a.införandet attav nya

Sådanafå donation. förvärv bör därförförvärva fast egendom genom
från tillämpningsområdet förvaltningför förordningenundantas om av

fastigheter,statliga m.m.

sammansättning7.6 Högskolestyrelsens

tillägg ihögskolelagen 1992:1434 skall detförslag: IMitt göras ett
leda-andra stycket innebörd regeringen den2 kap. 4 § när utserattav

sådanbakgrund ihögskolas styrelse bör välja medimöter personeren
ekonomiska förvaltningverksamhet betydelse för denär somsom av

högskolan för.svarar

flertaletEnligt högskolelagen regeringenSkälen för mitt förslag: utser
regeringenledamöterna i högskolas styrelse. Därvid bör väljaav en

sådan betydelsemed bakgrund i verksamhet förärsom avpersoner
jfr kap. andrahögskolans utbildnings- och forskningsuppdrag 2 4 §



Kapitel 7 65SOU 1996:105

stycket.
ingårhögskolas styrelsedet igivetvis angelägetDet är att perso-en

förhållandefrågor.också ekonomiska Dettamed kompetens i accen-ner
föregående. Härtill kommerlagt fram i detde förslag jag atttueras av

regle-flera stiftelser följer detförvaltar ellerhögskolai de fall avenen
högskolan i sin egenskap1994:1220stiftelselagenringen i att av

angelägen-stiftelsens samtligahandhavandetförförvaltare avsvarar
fönnögenhet. Ansvaretfrågor placeringen stiftelsensiheter, bl.a. om av

uppsåtligen ellerOm högskolanför högskolan.styrelsenligger ytterst
kan den bliuppgift förvaltaremissköta sinoaktsamhet skulle somav

skadeståndsskyldig stiftelsen.gentemot
bestämmelsenanfördamed hänsyn till detmening börEnligt min nu

in-med bestämmelsekompletterashögskolelagenkap. 4 §i 2 aven
styrelse böri högskolasledamöterregeringen dennebörd när utseratt en

sådan verksamhetbakgrund ibara med ärintevälja som avpersoner
ocksåforskningsuppdragutbildnings- ochhögskolansbetydelse för utan

högskolan för.ekonomiska förvaltningför den svararsom

and-tillämplighettekniskaRegleringens7.7

myndighetsornrådenra

jagkapitel harinledande avsnittet i dettaberörde i detjagSom av
fråga ändrabehovetnågon bedömning iinte gjorttidsskäl attavom

någravill därför inte läggamyndigheter. Jagför andraregelverket även
högskoleområdet. kan dockJagmyndigheter inomför andra änförslag

låta dennågra hindertekniskaskulle föreliggadetinte finna attmotatt
gällaföreslagna regleringenhögskoloruniversitet ochmig för gene-av

dettaförutsättning förgrundläggande ärmyndigheter.alla Enrellt för
gåvo-räkningförmottagande1964:484förordningen statensatt avom

med detförordningochdonationsmedel upphävsoch ersätts av en ny
Övriga författningsförslaghögskolorna.innehåll förordat förjagsom

såmodifieras deenkelt kunnaskullehögskolelagenändringen i attutom
alla myndigheter.tillämpligagenerelltblir
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sakkunnigayttrandeSärskilt av

LombachGun

hur statligavarithuvuduppgift harutredarens prövasärskildeDen att
förvalt-tillämpas förskall kunnaekonomiadministrationprinciper för

gåva.högskoloruniversitet ochegendom,ningen mottar somsomav
donations-allmänhetensuppfattningenuttryck förUtredningen attger

så långt möjligt frigörsgåvomedelförvaltningenvilja stärks, somavom
regelverket.ekonomiadministrativafrån statligadet

och kanutredarenbedömningarjag andramånga avseenden änI gör
för. Jagutredaren hartill de förslagmiganslutadärför inte stannatsom

delarRiksrevisionsverket, i sakMarkstedt,Larserfarithar expertenatt
för.nedan uttryckhäruppfattning jagden ger

bidragochGåvor

behandlaskallfrämstutredarenklargöraanledningfinnsDet attatt
avseddai allmänhettillbidrag ärgåvor, donationer och attstaten, som

före-utsträckningtid. vissförhållandevis begränsad Iunderförbrukas
period. Detunderockså skall förvaltasegendom,kommer sam-ensom

miljonertillgångarna till 500uppskattasberördadevärdetlade ca.av
gåvo- dona-ochDärtill kommerhögskolor.universitet ochhoskronor

gåvor-delmyndigheter. Enstatligabidrag hos andrationsmedel samt av
förvaltningsföreskrifter.medförenadebidragenochdonationema ärna,

måste följasochoch bidragetgåvan, donationenförvillkorDessa utgör
föremålet fallerför utredningenegentligaUtanför detmyndigheten.av

1994:1220.stiftelselagengällerdessaförvaltningenstiftelser. För av
småmyndigheternaförvaltar de enskilda vär-några få undantagMed

förbru-äldregåvor och bidragvanliga ersätterden. Det är att somnya
Även gåvomedel hosstockfinnsögonblicki varjedetkats. avenom

förrnögenhetsför-aktivförmyndigheten,enskildaden är utrymmet en
ikaraktärdennabinda medelbegränsat. Attvaltning mycket av

likviditeteninnebärlångfristigaochaktier räntepapperfastigheter, att
hög.påtvingad försäljningförluster vidlåg risken förochblir en
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Enligt min uppfattning främjar regler inbjuder till aktiv förvaltningsom
eller spekulation -inte donationsviljan hos allmänheten. Snararet.0.m.-

sådet förvissning egendomen förvaltasär säkert, kanatt attom vara av
betydelse vid överväganden donation.om en

Det bör betonas egendom, vilken gåva,i form donation elleratt av
bidrag tillförs i och med mottagandet kommer utgörastaten, att statens
medel. Om inte givaren ställt särskilda villkor, bör egendomen därför
förvaltas allmänt gäller för medel.sätt En placeringett statenssom

räntekonto i Riksgäldskontoret mycket god och säker avkast-ger en
ning.

Mot bakgrund denna grundsyn kommer jag till andra slutsatser änav
utredaren rad punkter. redovisarJag dessa nedan.en

Det enligt min mening knappast nödvändigt ändra lagenär att
upplåning,1988:1387 för gåva undantagsvisstatens att statenom som

belånad.skall kunna fastighet En lösning problemetärmotta en som
kan Riksgäldskontoret lånet.för räkning föratt statensvara svarar

Det enligt min uppfattning inte rimligt universitet ellerär att ett
högskola lånskall kunna för förvärva fastighet,ta atten upp en som

erhållits gåva.endast till del kan finansieras med medel Deten som som
skulle betyda universiteten högskolorna lånadeoch med medel skulleatt

fastighetsbestånd.kunna bygga ett egetupp
Det enligt min mening inte heller rimligt ändra den före-är att

slagna lagen 1996:000 statsbudgeten för möjliggöra föratt ettom
universitet eller högskola sälja majoritetsägt aktiebolagatt etten som

gåva.mottagits det första innebär den föreslagnaFör ändringen attsom
universitet och högskolor kan vidare befogenheter vad regeringenänges
har. För det andra situationen sällsynt och klarasskulle kunnaär ytterst

tillgångar överlåtsoch skulder och aktiebolaget likvideras.attgenom
det tredje felFör det inte underställa riksdagen undantagssituatio-är att

ifråga-inte reglerade i föreskrifter. övrigt kan det starktFörärner som
det universitets uppgift fungera tillsättas är ägareett att ettom som

gåva sådanmarknaden verkande företag. inte givetDet är att en av
karaktär skall tas emot staten.av

inte universitetJag och högskolor generellt bör undantasattanser
från förordningen 1964:484 mottagande för räkningstatensom av
gåvo- och donationsmedel. Däremot kan det finnas skäl överatt se
utformningen förordningen.av

Varken i högskolelagen 1992: eller i högskoleförordningen1434
gåvor1993:100 bör det finnas specialreglering Reglernaen om m.m.

bör, enligt min mening, i stället i utsträckningstorvara gemensamma
för statliga myndigheter.

Universitet och högskolor bör inte frångenerellt undantas förord-
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behovstatliga fastigheter, Deförvaltningningen 1993:527 av m.m.om
inomenligt min mening, lösasundantag kan finnas kan, ramenav som

särskilda beslut.ellerbestämmelserna i förordningenför genom
mål- resultatstyming,också princip ochbetona denJag vill att om

ochinte kan överförasmyndigheters verksamhet,används försom
myndigheterna. Myndigheternafönnögenhetsförvaltning hostillämpas

fönnögenhetsför-verksamhet, intesinskall specialister menvara
fåområde måste förvaltningen före-På säkerhet ivaltning. sistnämnda

från aktiv fönnögenhets-vinsterframför eventuella i utsiktträde satta en
förvaltning.

Stiftelser

universitet ochdonationskapital förvaltasHuvuddelen det som avav
stiftelser. Förmögen-myndigheterhögskolor andra utgörssamt av egna

uppgår Förvalt-miljarder kronor.till 4i dessa stiftelserheten änmer
stiftelseför-stiftelselagen ochförmögenhetstiftelsesningen styrs avav

skall för-fråga förrnögenheteri allmänhetordnandet. Det är somom
lång tid.valtas under

såändrasföreslår högskolelagen 1992:1434 skallUtredningen att
sådan ekonomisk för-med bakgrund iväljaregeringen böratt personer

dettaEnligt min uppfattningför.högskolor ärvaltning ensvararsom
inomfinns, kan det tillgodosesbehovetförändring. Omonödig ramen

Ändringen också dåolämplig den kanlagbestämmelse.nuvarandeför är
förvaltningansvarig förpekasledamotmedverka till utatt avsomen

faktiskt kollektivt.medanstiftelser äransvaret

Avslutning

univer-donationsvilja främjasutgår från allmänhetensUtredaren att om
egendomi förvaltningenfrihethögskolor harsitet och stor somav

föreslår och högskolorgåva universitetochtillförs attstaten m.m.som
regler härom förfrån eljest gällandeutsträckning skall frigörasi stor

statsförvaltningen.
förvaltningen,misslyckande iuppfattning.inte denna EttdelarJag

skapakomma inträffa, kankansjälvfallet förr eller attsenaresom
donationsviljan. donatorEnallvarligt undergrävamisstroende och kan

blirgåvan, dessa.på kan Deförvaltningenhar synpunkter angeavsom
bestämdahar mycketdonatordå för Enbindande mottagaren. som

låtagåva kommatorde för övrigtförvaltningensynpunkter attav en
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fådonationen stiftelseformen. För övriga presumtiva donatorer torde
säkerheten i förvaltningen betydelsefull för donationsviljan. Någonvara
undersökning vilka de presumtiva donatorema kan eller derasav vara av
preferenser har utredningen inte gjort.

Med den valda inriktningen föreslår den särskilde utredaren att
universitet och högskolor i utsträckning skall frånundantas de förstor
statliga myndigheter gällande ekonomiadministrativagemensamma
bestämmelserna. gåvomedelFörvaltningen skulle i stället styrasav av
vad "godtagbar placering".är Samma krav ställs enligt stiftelsela-som

på förvaltning egendom i stiftelser. såHögre krav kan knap-ängen av
statsmakterna ställa förvaltningen inom privaträttsli subjekt.past ett

Men statsmakterna inte ställer preciserade krav myndig-att mer en
hets förvaltning statliga medel egendomen skall godtag-än attav vara
bart placerad enligt min mening inte försvarbart.är

Jag den allmänna inriktningen utvecklingsarbetet dettaattanser
område bör bestämmelser bör gälla för de statligaattvara gemensamma
myndigheterna. Riksrevisionsverket har vid kartläggning redovisaden

Fondförvaltningi RRV:s i 1992: funnit19 70-talrapport staten att ett
myndigheter förutom universitet och högskolor förvaltar donationsfon-

genomgångder. En myndigheternas bokslut den 30 juni 1995av per ger
motsvarande bild. En del dessa fonder stiftelser, under-utgören av men

sökningen visar det inte endast universitet och högskolor kanäratt som
området.i behov reglering En regelverketöversyn ärvara av en av av

sådanamotiverad. naturligt föreskrifterDet präglas de förut-är att av
sättningar gäller för myndigheter i utsträckningstor mottarsom som
gavor.
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Kommittédirektiv

Dir. 1995:122

donationskapital vid universitet och högskolorFörvaltning av

regeringssammanträde den 31 augusti 1995Beslut vid

uppdragetSammanfattning av

frågan förvaltningtillkallas för utredasärskild utredareEn att om av
universitet och högskolor.donationskapital vid

regler skall kunna tillämpas förprövning hur statligakrävsDet aven
uppnåsegendomsförvaltningen skall kunnafond- ochsyftet med utanatt

ekonomiadministrationenstatliga styrningen ochprinciperna för denatt
behövliga kompletteringaråsidosätts. eventuelltFörslag avom

läggas fram.skallregelsystemen
åtgärder för deförslag till de fordrasskall lägga framUtredaren som

tillgångarna ingårsådana i denintedonationsvillkorfall där är attm.m.
i stiftelser.förmögenhetenstatliga utan

Bakgrund

år genomförts inombetydande förbättringarharUnder senare
harBokföringen och redovisningenekonomiadministrationen i staten.

också förbättrats. MotRevisionen harutvecklats och effektiviserats.
frågeställningar klarhetolika därbakgrund aktualiseras efter handdenna

skapas.behöver
budgetåren ihar under deRiksrevisionsverket RRV senaste

åtgärder vissaframfört anmärkningarrevisionsberättelser mot som av
tillgångarled i förvaltningen deuniversiteten vidtagit ett av somsom

gåvor, fond- ochoch den s.k.tillkommit donationergenom
tillgångar mycketi vissa fallegendomsförvaltningen. Dessa är av

universitetbalansräkning Uppsalabetydande omfattning. I den som
budgetåretavseendesin fond- och egendomsförvaltninglämnade för

till 296 miljoner kronor.1993/94 uppgick omslutningen lca
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Omslutningen för Uppsala universitet i övrigt för periodvar samma ca
miljoner kronor. Balansräkningen fond-2 342 för och

konsolideradegendomsförvaltningen inte i den balansräkningvar som
lämnades för universitetet.

sålunda bl.a. anmärkt Uppsala universitet tecknatRRV har att
tillåtetcheckräkningskredit i bank, vilket inte för statligaär

framgåryttrande krediten tecknadesmyndigheter. universitetetsAv att
erhålla kapital för renovering fastighet, inköpts medför att av en som

Praxis för förvaltning och redovisning donationskapitalfondmedel. av
mångåriguniversitetet utvecklats under tradition. Uppsalahar enligt en

anmärkning för fastighet anskaffatsuniversitet fick även att en genom
framgårkommanditbolag. universitetets yttrandeförvärv Av attettav

utifrån placeringarhandlat praxis universitetet har rätt göraatt attman
tillstånd i varje enskilt fall. Lundsdonationskapital regeringensutanav

fått på grund förvärv aktier ihar vidare anmärkninguniversitet av av
tillstånd. finansieradesregeringens Enligt universitetetbolag utan

frånfrånmedel avkastningen akademihemman.förvärvet helt med
skrivelse dateraduniversitet har inkommit medUppsala en

Utbildningsdepartementet där universitetet3881/94 till1994-06-28 Dnr
frånundantaget generella statliga bestämmelserhemställer bliattom

såvitt egendomsförvaltningens verksamhet. Skrivelsengäller fond- och
inte bedömer Uppsala universitet börremitterats till RRVhar attsom

undantag frånnågra generella statliga bestämmelserna fördemedges
Frågan möjlighetegendomsförvaltningen. universitetetsfond- och om

gåvo- värdepapperdonationsmedel i aktier och andraochplaceraatt
ansågansåg RRVborde utredas ytterligare. DessutomRRV att en

donationer bordeinte vissa fonder ochprövning borde göras av om
eller flera stiftelser.klassificeras som en

Utredningsuppdraget

utgångspunkt regelsystem för statligmed i gällandeUtredaren skall
till lämplig ordning för huroch förvaltning lämna förslagstyrning en

donationskapital inom universitets-förvaltning fond- ochägande och av
högskoleområdet förutsättningarskall utformas med hänsyn till deoch

följd donationsvillkorgäller till m.m.avsom
på kapitalförsörjningsförordningenskall lämna förslag hurUtredaren

sambandskall tillämpas i medoch andra statliga regler att
investeringar. Utredaren skall vilkadonationsmedel används för pröva

gåvo-finnas placera och donationsmedel i aktiermöjligheter bör attsom
stiftelser eller bolag, förvärva bolag elleroch andra värdepapper, bilda

anläggningstillgångar, mark placering i fastigheterfastigheter, Förm.m.
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frågorinkluderas uppförande, försäkring,även köp och försäljning.om
I samband med utredningen hur fårdonationsmedel placeras börom en
genomgång risknivåervilka kangöras för olikaaccepterasav som
placeringsformer och hur säkerheter bör lån.ställas för

Utredaren skall lägga fram förslag de eventuella kompletteringarom
regelsystemen fordras för statliga regler skall kunna användasattav som

för effektiv kapitalförvaltning.och säkeren
Regleringen den statliga fond- och egendomsförvaltningen iärav

dagsläget inte heltäckande. Utredaren skall lägga fram förslag till allmän
området, ingårreglering i de delar i detta uppdrag, och till vilkaav som

särskilda ekonomiadministrativa krav bör ställas universitet ochsom
högskolor med fondförvaltning.

Utredaren skall klarlägga donationsvillkor i förekommandeom mgm.
sådana tillgångarna ingårfall inte i denär statliga förmögenhetenatt

i stiftelser. Förslag skall läggas åtgärderfram vilkautan om som
sådanabehöver vidtas i fall och hur skall kunna tillgodose sittstaten

behov insyn i stiftelsema.av
Utredaren bör i sitt arbete beakta andra myndigheteräven änatt

fondtillgångaruniversitet- och högskolor har En eventuellm.m.
området så långtreglering bör möjligt kunna tillämplig förävenav vara

övriga myndigheter berörs. Utredaren bör i dessa fall bedrivasom
arbetet i kontakt med berörda myndigheter.

Utredaren skall i sitt arbete ha kontakt med Utredningen ansvaretav
för förvaltningen statliga fastigheter inom universitets- ochav
högskoleområdet dir. 1994:105.m.m.

biståUniversitet och högskolor skall utredaren med det material och
den hjälp utredaren kan behöva för fullgöra uppdraget.attsom

Utredaren skall iaktta direktiven till samtliga utredare och kommittéer
åtagandenoffentliga dir. 1994:23 och redovisningprövaattom om av

regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50.

Redovisning uppdragetav

så långtUtredaren skall möjligt redovisa sitt uppdrag efterhand. Slutligt
förslag skall lämnas den april15 1996.senast

Utbildningsdepartementet
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