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Till Statsrådet och Chefen för

Kulturdepartementet

bemyndiga chefen förRegeringen beslöt den 199613 juni att
särskild utredare med uppdragKulturdepartementet tillkallaatt en

förvaltningsfonn,utvärdera VoksenåsensSvenskhemmetatt
samtidigt beslöt direktiv för denna utredning, Dirman om

juli1996:50. Chefen Kulturdepartementet beslöt den 11 1996för
särskild utredaretilltidigare statsrådet BodströmLennartatt utse

Tilloch sekreterare. irevisionsdirektör Göran Steen expertsom
utredningen politiskt sakkunnig iKjellutsågs Lindström, stats-
rådsberedningen.

härmedUtredningen, arbete, överlämnarslutfört sitt ettsom nu
betänkande och förslag.med övervägandensina

Stockholm i 1997mars

BodströmLennart

SteenGöran
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1 Inledning

l Gåvan

Voksenåsen nationalgåvaNorges till Sverige. tack förär Den är ett
den svenska humanitära hjälpen under andra världskrigets ocku-
pationstid. oktoberI 1960 fick Sverige Voksenåsen dona-som en
tion grannlandet Norge. Nationalgävan bestod vackerav av en
byggnad och belägen 500 havet högtstor tomt övermeteren ovan-
för och med utsikt den norska huvudstaden. Redan 1955 hadeöver

överlämnats vid ceremoni. Gåvan möjliggjordestomten en genom
insamlingar, bidrag från kommuner och organisationer. Den
norska stod för de bidragen, inklusive Mot-störstastaten tomten.

det svenska folkets den svenskatagare, vägnar, statenvar re-
Fastighetenregeringen. blev invärderad i dåvarandepresenterat av

fastighetsfond och till Voksenåsenregeringens relationerstatens
och dess verksamhet har skötts via olika departement, för närva-
rande Kulturdepartementet. Voksenåsens verksamhet sedanär
1976 organiserad helägtsvenska aktie-norsktett statengenom av
bolag, Svenskhemmet Voksenåsen SVAS.A/S Styrelsen utses av

bolagsstämma där förfogar allaöver rösterna.statenen
När gåvan överlämnades dåvarande norskeuttalade stats-

ministern Einar Gerhardsen förhoppningen Voksenåsen skulleatt
bli hem för svenskar olika anledningar besökte Norge.ett som av

har detSå också blivit andelen svenskar boendebland deäven om
har varierat Voksen-åren. praktiken hargästerna Iavsevärt genom

fungeratåsen konferenshotell särskiltmed alldelesett ettsom
syfte, föra stärka de norsk-och svenskar ochatt norrmänsamman



SOU1997:;59Inledning8

debildöversiktlig3bilagaIförbindelserna.svenska avges en
historia.Voksenåsensårtalen iviktigaste

förvaltningsfonnenUtredning1.2 om

199517daterad denskrivelsehar istyrelse novemerVoksenåsens
hemställt översynattregeringensvenskaden1 till enbilaga om

VoksenåsenvidverksamhetenOrganisationsformvilkenigörs av
denskälflera attStyrelsenbedrivas. nuva-börlämpligen anser av

denförändamålsenligaktiebolag inte ärmedkonstruktionenrande
tillnationalgåvaför Norgeshuvudsyftetverksamhet ärideella som

Sverige.
förchefenbemyndiga1996juniden 13 attbeslötRegeringen

uppdrag.medutredaresärskildtillkallaKulturdepartementet att en
förvaltningsfonn,Voksenåsens sam-Svenskhemmetutvärderaatt

2.bilagautredningför dennadirektivbeslöttidigt omman
1996juli att utse11denbeslötKulturdepartementetförChefen

och revi-utredaresärskildtillBodströmstatsrådet Lennarttidigare
utred-iTill expertsekreterare.Steensionsdirektör Göran som

statsråds-isakkunnigpolitisktLindström,Kjellutsågsningen
beredningen.

Direktiven.2. l1

Vok--vidverksamhetenangelägetdet attuttalar ärDirektiven att
verksamhetenstillgodoserbästformdenbedrivs isenåsen som

kon-kulturelladeutvecklanämligengrundinriktning, attideella
deUnder senasteoch Sverige.mellan Norgemeningviditakterna

dags attaktiebolag. Det ärdrivitsVoksenåsen nuharåren20 som
erfarenheter.slutsatserdraochbolagsforrnenutvärdera vunnaav

följandepåbörfrämstutvärderingenDirektiven svargenämner att
frågor:

verk--tillmed hänsynförvaltningsformbraaktiebolaget-är en
grundsyfteideellasamhetens
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-finns det andra förvaltningsformer ändamåls-ärsom mer
enliga från denna utgångspunkt

det ändå lämpligtär behålla bolagsformen praktiska,att av-
ekonomiska eller andra skäl

Viktiga utgångspunkter ocksåär att,

-ekonomisk bärkraft alltjämt gäller och bör gälla framöver,
ingen ökad belastning statsbudgeten,av
fastigheten i fortsättningen skalläven statlig egendomvara-
och förvaltas Statens fastighetsverk.av

Den refererade frånmeningen direktivensenast enligt ut-ger
redningens mening inte för styrelsens i skrivelsesinutrymme
explicit uttryckta önskan utvärderingen skall omfatta formernaatt
för anslagsbevillning och då särskilt frågai relationer ochom
hyresförhållande till fastighetsförvaltaren Statens fastighetsverk.-

Direktiven understryker också utredningen skall bedrivas iatt
kontaktnära med

Svenskhemmet Voksenåsen A/ S-
Voksenåsen Hotell A/S-
Svensk-norska samarbetsfonden-
Svenska ambassaden i Norge-
Statens fastighetsverk-

Vidare skall utredningen samråda med andra berörda intres-
i Norge ochsenter Sverige företrädare för de båda ländernassamt

kultur och samhällsliv.

1.2.2 Utredningens genomförande

Utredningen har genomförts under hösten 1996. Utöver de i direk-
nämnda kontakternativen har utredningen också funnit det värde-

besökafullt två institutioner med liknandeatt bakgrund Vok-som
senåsen; Hanaholmen Helsingforsi tillkommit för utvecklaattsom

svensk-finskade kontakterna Lysebu i Oslo uppgiftsamt ärvars
stödja och utveckla norskt-danskt kulturellt utbyte.att I Norge har

utredningen också haft med Norges kulturminister.möteett
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Voksenåsen 1960-1976

2.1 Förvaltning och ekonomi

sambandI med gåvan fastställde den svenskaatt togs emot rege-
ringen instruktion för nationalgåvan, i instruktionen förordna-en
des verksamheten på Voksenåsen skulle bedrivasatt stiftelsenav
Svensk-norska samarbetsfonden SNSF särskild direk-genom en
tion. Regeringen utsåg ordföranden medan övriga ledamöter och
suppleanter utsågs SNSF. Direktionen anställde direktör,av en

driftansvarig, övrig personal. sinI proposition prop.samtsom var
1960:88 uttrycker också regeringen sin Voksenåsens syftesyn om
och särart.

De första tio verksamhetsåren ekonomiskt framgångsrika,var
det totala överskottet från denna period 975 000 NOK, fr.o.m.var
verksamhetsåret 1970/71 gick dock verksamheten med förlust. När
bolaget bildades och driften i januari fannsövertog 1977 det upp-
lupna driftförluster 880 000 NOK. hade tillDessa delenstörstaom
uppstått under byggnadstiden 1974/75 då hotellet periodvis var

Vid den tillbyggnadenstängt. tillkom moderna30 nästanrum, en
fördubbling antalet Vidare byggdes konferensavdelningav rum. en
med två hörsalar och personalbostadEn byggdessex gmpprum.
också.

Utredningen kan konstatera delen l960-ta1et, Vok-att större av
senåsens första år, relativt ekonomiskävenvar gynnsamma ur
synpunkt. Utifrån de krav hade på verksamheten lämnade denman
faktiskt överskott fram till 1969/70, från 1970/71ett gick verk-
samheten med underskott mycket snabbt fram till dessväxtesom
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Vidinfördes januari 1977.förvaltningsfonn i närmareatt enny
gick medrörelsen knappastdockekonomisk analys attmanser

fickhyranläggerkostnadenöverskott till även mansomom man
tillpå avsättningdärtill kravetstatsbidrag för. Lägger av-man

med någraorkadebararörelsenegenkapital, vilketochskrivningar
haraldrigegentligenverksamhetendet klartfå så framstårår, att
detfannsbörjadeförlusternasjälvbårande. växahelt Närvarit
ba-Voksenåsensegenkapital iformtillräcklig buffert iingen av

aktie-varitdå haderedanorganisationsformenlansräkning, om
följdinfunnit sigsnabbt haskulle konkursenbolag avsom en

lånademed hjälpdirektionenkundekrav.aktiebolagslagens Nu av
framvidareverksamhetendrivagarantilån frånoch statenpengar

utveck-vändakunnaskulleförhoppningtill i1975 att manom
dentillsatte regeringenoktober 1975tillbyggnaden. Iefterlingen

förvaltningsfonnenbl.a.förVoksenåsenkommittén övers.k. att se
direk-upplöstes1976januariVoksenåsen. Iför Svenskhemmet

styrelse-Voksenåsenkommittén temporärt överochtionen tog
1976.fram till utgångenansvaret av

Voksenåsentidigtpåpekadedirektionendåvarande attDen var
utbyggnad. Iståndtillförsöktedrift ochför lönsamför litet en

följd år,underregeringendirektionenuppvaktadesyftetdet aven
efter-ochredan 1964,gjordesframställningenformelladen första

1974/75.genomfördesutbyggnadtill denmedelhand anslogs som
där-ochvillkorkommersiellapådelvis levaskulleVoksenåsen
Denekonomi.för dessbetydelsekapacitetsfråganför hade stor

antagligenhadebeslut stortillförflöt framtidlånga ett ensom
ekono-och denekonomineroderandeden gradvisbetydelse för

äntligenutbyggnadenhamnade iVoksenåsen närkrismiska som
genomförd.var

till 1977framverksamhetSyftesnära2.2

svensk-norskaleddesdenkom,Voksenåsen att sam-avgenom
norsk-dåvarandedethelaocharbetsfonden SNSF attgenom

denfåtillblivelse,vid dessfadder attetablissemanget ståttsvenska
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möjliga kontaktytan dem ocksåstörsta mot mestsom var
intresserade anläggningen.utnyttja syftesnära verk-Denattav
samheten kom också bestå just detta, Voksenåsenatt attav var
värd för mångfald sammankomster tilloch sinmötenen som
karaktär svensk-norska. arbetade också hand igenuint Manvar
hand med och Norsk-svenska samarbetsfondenSNSF i Sverige
NSSF i och med föreningarna Norden respektive landNorge i

förlade hel del sina till Voksenåsen. Någotmötensom en av
särskilt kultur- eller programsekretariat fannspå Voksenåsen inte
under denna tid.





SOU 1997:59 15

3 Voksenåsen under den nya
förvaltningsformen

3.1 Statsmakternas ställningstagande

denI proposition följde Voksenåsenkommitténspå utredningsom
prop. 1976/77:25 föreslogs norskt aktiebolag med svenskaatt ett

skulle bildas för hand förvaltningenstaten ägare att tasom om av
Voksenåsen. I propositionen uttrycker föredragande statsrådet att
det enligt min mening väsentligt omorganisationär att en genom-
förs säkerställer vid Voksenåsen framgent kan drivasävenattsom

verksamhet ansluter till de ursprungligen riktlinjerna.en som
Förändringen avsåg inte förändra Voksenåsens syfte, kommit-att
téns utredning i det avseendet heller tjänlig förinte övervägan-var
den i den riktningen. möjligenDet förutom förslagetnytt,som var

den förändrade emfa-verksamhetsformen, den ytterligareom var
ifråga ekonomin. ..syftet skall bolaget skallattsen om vara....

driva verksamhet ekonomiskt självbärande. principIären som
skulle det också skullevarje år inte bolaget kunna be-prövas om
tala hyra ochsin bli helt självbärande. balans mellan idé ochDen
affär strävade efter skulle långtoptimeras så möj-som man som
ligt.
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Förvaltning3.2

driftansvarochFörvaltningsform3.2.1

kompli-ganskaledde tillaktiebolag,forvaltningsfonnen,Den nya
leddesSVASA/SVoksenåsenSvenskhemmetstyrformer.cerade

verksamhet.ochförvaltningforansvarigstyrelse varsomav en
å sinSVASbolagsstämman.viaregeringenStyrelsen utsågs av

hotell-skötadå hademed attavtalsida slöt entreprenör somen
Byggnadsstyrelsen,sköttesFastighetenrestaurangdriften.och av

ochSVASmedsamrådefterfastighetsverk,Statensnumera
efterinvesteringsmedeltillskottgälldedetochSARA, när av

Fastig-Finansdepartementet.ochUtbildnings-godkännande av
Fastig-formellthyrsSVASoch inte,ägdes, utanheten ägs avav

A/S,HotellVoksenåsenDriftentreprenören,hetsverket. numera
början ingenfrånhadeSVASanställd.driftpersonalallhar egen

sekre-styrelsensdistanspåadministreradespersonal, bolaget av
fördeltidpersonal på attanställdesSå småningom orga-terare.

ochledningförpersonalochprogramverksamheten ävennisera
admi-SVAS,påtjänsterfanns 3Under 1996administration. en

administrativochkultursekreteraredirektör,nistrerande enen
vakant-kultursekreterartjänstenharoch med 1997Frånassistent.

benämnsdirektörtidigare tjänstenden somnumerasatts, som
generalsekreterare.

ochhotelldrift restau-förtillträdde entreprenörSARA avsom
hadeVoksenåsenkommitténtiddenunderredanalltså1976,rang
varitbörjanförstafrånharInriktningendirektion.ansvaret som

konferenshotell, medprofessionelltVoksenåsenotvetydig, ettsom
frånfunnitsrestriktionerlönsamhet. Deinriktning påklar som

önskanbakgrund,särskildaVoksenåsensgrundsida påSVAS av
kommersiellaSARAsnedtoningprofil ochkulturell avenom en

känslor.blandadeuppenbarligensammanhanget,image i möttes av
viljafannstiden attheladetdockfårI säga att enstort man

före-kommersiellastarkadeniblandtillmötesSVAS tog nogmen
överhand.tagskulturen
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fortsatte framSARA till då dess1992entreprenörsom mars
verksamhet A/S.i Norge Reso Norge början 1993Iövertogs av av
försattes den delentidigare SARA-ägda i konkurs i vilkenResoav

dotterbolaget Voksenåsen Hotell blev indraget.A/S Senareäven
under Hotell1993 köptes Voksenåsen A/S och seder-SARA:sav

Resos, platschef Voksenåsen och tecknade underpå SVASmera
1994 driftavtal med Voksenåsen Hotell A/S komett attnytt som
gälla till fem-utgången Från januari gäller1996. 1997 ett nyttav
årigt avtal med tidvis varitDe spänningarentreprenör.samma som
tydliga mellan driftenden kommersiella och dess intressen å ena
sidan och den profileringen å andra harsyftesnära sidan i stort sett
försvunnit driften Vok-den kommersiella direkt frånnär styrsnu
senåsen och huvudkontor. skallinte från avlägsna Samtidigt man
ha klart för sig det finns inbyggd själva förvalt-spänning iatt en
ningsmodellen, med olika för respektive syf-intressen ansvariga

verksamhet, kommersiell drift och fastighet, mål-och i detesnära
formuleringar uttalat.statsmakterna Voksenåsen skall åsom ena
sidan efter ekonomiskt självbärande kan åsträva att vara men
andra från ideellasidan inte driva detta så långt bortser deatt man
målsättningarna.

3.2.2 Fastighetsförvaltningen och inredning

Som redan fastigheten inte SVAS svenskanämnts ägs utanav av
och förvaltas Fastighetsverket, tidigare Byggnads-staten av av

styrelsen.
När Voksenåsen invigdes och bruk hösten bestodi 1960togs

anläggningen utförda dåtidens48 i standard med rinnandeav rum,
kallt och hade dusch ochpå Någravarmt vatten rummen. rum
toalett på fanns och duschI övrigt toalett i särskilda ut-rummen.

i korridorer i anslutning till Vidare ingickrymmen rummen.
salong, bibliotek och två studiecirkelrum. Matsalen och kök di-
mensionerades för drygt 100 direktören fannsFörpersoner. en
lägenhet och kök.treom rum
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Vid den tillbyggnad genomfördes 1974/75 tillkom 30 mo-som
derna byggdesfördubbling antalet Vidarenästanrum, en av rum.

konferensavdelning med hörsalar och Entvå gmpprum.en sex
också.personalbostad byggdes

den förvaltningsformen infördes fannsNär 1977 stortettnya
äldre delenförnyelsebehov det gällde inredningen deninär som

fortfa-sedan likaså fannshade stått oförändrad 1960,i stort sett
åtgärdademed fastigheten interande betydande problem som var

efter ombyggnaden.
byggnaden såden ursprungligamoderniserades i1980 rummen

direktörsbostadendusch. Då byggdesalla fick toalett och ävenatt
År ochköketbyggdestill sällskapsrum/grupprum. 1984 omom

ochi förnyelseomfattandeharmoderniserades. Under 1990-talet en
personalut-förnyelse,del dennaoch utbyggnad skett. En avom-

kravlagstiftningensföljdsketthar delvis som en avrymmen m.m.
Även harde allmännadet arbetsmiljögäller utrymmenanär m.m.

och såVinterhavenmed den s.k.dock byggts väsentligt sentut
för-Gerhardsensalen,s.k.invigdes den Einarhösten 1996 ensom

Voksen-tillkomplementutomordentligtnämlig hörsal är ettsom
konferensanläggning.åsen som

skett harfastighetenomfattande förnyelseDen genom-somav
Fastig-sedermeraByggnadsstyrelsen,samarbete medförts i gott

förde ståttharde förfogathetsverket. de överInom somramar
regeringsbeslut. Av-fall efterinvesteringskostnadema, i vissa

SVASden hyralagts påhar sedanskrivningar och ränta som
Fastighetsverket.betalar till

vidfömyatssedanhar 1977anläggningenInredningen helai
ombyggnadellerrenoveringsamband medflera tillfällen, oftast i

säkerställaframtidenoch föråterställafastigheten. För attav
grund-styrelsen 1989beslutadekaraktärhusets ursprungliga om

Voksenåsen.inredningenförprinciperläggande riktlinjer och av
vidvid renoveringarsåvälvägledandehar sedan varitDessa som

tillbyggnadermed ochsambandinredningsarbeten i an-avom-
lyckatsuppfattningutredningens utom-läggningen. Det attär man

balanserade in-välharmonisk ochskapaordentligt väl med att en
byggnaden.medsamklangredning står isom
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Inredningen SVAS också självägs för nödvän-av som svarar
diga investeringar vid nyanskaffning. Nödvändiga investerings-
medel har under delen förvaltningsperiodenstörre igenereratsav
driften, under några slutetår i på 1980-talet under den krafti-men

resultatsvackan, begärde och fickgaste SVAS investeringsbidrag
svenska staten.av

3.3 Ekonomi

harSVAS huvudsakligen två intäkter, statsbidrag till hyratyper av
och kulturverksamhet intäkt från driftavtalet medsamt

statsbidragenAv bidragetentreprenören. till hyra naturligtvisär
det dominerande och samtidigt det SVAS minst Isom ser av.
praktiken fungerar SVAS station bokföringeni mellan tvåsom en
statliga Kulturdepartementet och Fastighetsverket. Därut-organ,

har också under helaöver perioden från gång till frångångman
olika bidragsgivare norska Kulturdepartementet, Svensk-norska
samarbetsfonden mfl. fått bidrag engångskaraktär för speciellaav
konferenser eller seminarier. Deltagaravgifter spelar obetydligen
roll inkomstkälla enstakai konferenser. Några gånger, iutomsom
samband med jubileér, har såväl svenska andrastatenman av som
fått gåvor engångskaraktär destinerats till speciella ända-av som
mål.

Som framgår Diagram redovisar det totala stats-av som
bidraget år i löpande ökadepriser, statsbidraget långsamt framper
till 1988 därefter skedde ökning, fördubbling mellan 1988storen
och 1989, främst verksamhetsbidraget ökades mycketattgenom

också Voksenåsen från fickdetta år medel tillattmen genom
investeringar för inredning. Ytterligare ökningarstora stats-av
bidraget harår samband med ökningen dennärmastsenare av
hyreskostnad Voksenåsen betalar till Fastighetsverket. Detsom
bör understrykas redovisningen sker i löpande priser ochatt att
den reala ökningen statsbidraget lägre vad diagrammetär änav ger
intryck av.
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Diagram.
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dentillbidragalltidharstatsbidragetdelen avsettStörre av
till helastatsbidragutgicktill 1981betalar. FramSVAShyra som

medhyrandelbetalaVoksenåsenbörjadefrån 1982hyran, aven
Voksenåsensökadenominella taldriften, iimedel genereratssom
minska. Dendärefter återförtill 1992,framdel hyran attegen av

ungefärstatsbidrag, 92 %,täcktes ärhyran 1995andel avsomav
hyramellanrelationenvisas21982. I Diagramdensamma som

löpande priser.i1977-1995periodenstatsbidrag föroch
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2Diagram
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låtöverskott,börjatRedan hade SARA1977 seossgenerera
utvecklats åren. Idriftavtalet harfrånintäkt överhur SVAS

löpande priser 1977-driftavtalet ifrånintäkter3 visasDiagram
1995.

3Diagram
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ha i minnetdocksiffror skall attläser dessaNär enmanman
betala hyratillhar gåttunder årendriftenfrån attdel intäkternaav

speglat iinvesteringar,allt tillframförochtill Fastighetsverket
moder-ochförnyelseinvändigaDeninventarier.avskrivning av

demöjligvaritskett hade inte utanVoksenåsennisering somav
haftocksåharintäkter stordriften Dessatäckningsbidrag gett.som

programverksamheten.genomföramöjlighetenbetydelse för att
investeringarpåavskrivningarderedovisasI Diagram 4 som

återspeglaravskrivningstaktenojämnaperioden. Denundergjorts
investe-tillåtit det,harresultatetavskrivningargjort näratt man

präglatshar inteinredningenfömyelsenochringarna sammaavav
balansräk-inventarievärdet itillhänsynojämnhet. Om tarman

utgåendeoch denperiodenunderavskrivningamaningen 1977,
mil-ungefär 15harlöpande priserifinnerbalansen 1995 attman

underanläggningenförnyelseiinvesteratsnorska kronorjoner av
tidi-FastighetsverketsdåTill detta kommerperioden 1977-1995.

fastigheten.självaiinvesteringarByggnadsstyrelsensgare

Diagram.

19951977toAvsalvnlngar mTNOK
2000 13W

1557
1600
1400,

10701200,
9261000 77 7 507

50° 62655257,°. 505800 ,,4,38, 401344 31733l40° 260252
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underframgår levde Voksenåsen årenSom Diagram 5av
undantag1977-1988 eller mindre hand i Med avmer ur mun.

då redovisade påtagligt överskott, varierade1983, ett re-man
tillsultatet mellan underskott och överskott från år år. Ismå små

Vok-diagrammet ekonomiska krisåterspeglas den1987 som
från driften medmed fallande intäktersenåsen på in iväg menvar

ökandeochbibehållna för genomförda investeringarkostnader
mycketpå hög nivåhyra. Efter har resultatet stabiliserats1988 en
stabilaökade ochstatsbidrag ocksåtack ökade genommenvare

betraktadriftintäkter. Underskottet 1995 är närmast ettatt som
beror påoch inteundantag avskrivningarberoende på stora som

driften. goda resultaten harsviktande intjäningsfönnåga i De gett
konsolidera ekonomiVoksenåsen möjlighet sinatt genom

förgoda möjligheteravskrivningar fondavsättningar vilketoch ger
höjningarVoksenåsen framtiden ytterligarenågramöta utanatt av

hade SVAS sin balans-statsbidragen. Vid utgången 1995 iav
jämförakronor,räkning drygt miljoneregenkapital på 6,3 attett

med vid0,122 miljoner utgången 1977.av

Diagram5

föreefteravskrivningarochfinansiellakostnader19771995Resultat men-TWK fondavsättnlngar

19242000
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Kulturverksamhet och3.4

graminnehållpro

Organisation3.4.1

programverksamhet.föranslagfickFrån 1977 SVAS ett egen
för-inleddesDärmedkr.det första året 35 000Beloppet envar

emel-skala.mycket blygsam Närsöksverksamhet, till början ien
egenverk-ochredovisade överskott,efterhandlertid hotellrörelsen

kultursekre-överskott, kundedettamedel frånsamheten tillfördes
Verksam-halvtid.påkvartstid, så småningomanställas påterare

1982börjanoch stadga. Ivolymheten fick därigenom avmera
till 1987framdenkultursekreterartjänsteninrättades varmen

tyngd-lågHotell, för SVASVoksenåsendelad mellan ochSVAS
marknadsföringkulturarbeteochpunkten på ävenmenprogram-

och infonnation.
del iviktighar varitprogramverksamheten sty-ochKultur- en

hardetaljerad nivåpåoch planeringoch diskussionrelsens arbete,
styrelseleda-enskildaharstyrelsen.alltid förekommit i Därutöver

förberedelsesåvälengagerade istarktvaritmöter genom-som
medverkande ochbådeförande olika pro-somsomprogram,av

Även spelatrepresentantskapet harjektansvariga. ledamöter enur
hadeochsedanända 1977råttförhållande harroll.liknande Detta

rådderesursknapphetdenbakgrund ifrån början sin mensom
och funnitsfanns,styrelseledamöterdeockså i genomatt som

detbetydelsendet gällerhar buritsåren, närett eget patos avav
utveck-tillbidraviljaoch sinnorsk-svenska samarbetet attegen

beaktandeireliefsärskildfårfaktumlingen. tarDetta om manen
representantskap.ochstyrelsetillarvoden inte har utgåttatt

adjungeringmedstyrelsen,dockEfterhand inrättades inom
ochkultur-förprogramutskottsärskiltutanför styrelsen, ettäven

behållit sitthela tidenharstyrelsenprogramverksamheten, men
programverksamhetenochstarka sittintresse mansomomgrepp

uppgift.egentligabetraktar Voksenåsenssom
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3.4.2 Programverksamhetens innehåll

Verksamheten under den förvaltningsfonnen började blyg-inya
skala. Den syftesnära verksamheten dock från börjansam var en

viktig angelägenhet för den styrelsen. Eftersom insåg attnya man
i saknade för någon långsiktigt syftandestort settman resurser

verksamhet valde börja med enstaka medattman arrangemang
specifikt svenskt-norskt innehåll och högt uppmärksamhetsvärde. I

fortsatte verksamheten några år in på 1980-talet medstort sett en
improviserad karaktär, dvs. varje eller konferensseminariummera

i sig avslutad händelse ägdeinte inom långsik-var en som rum en
tig förstrategi utvecklingen verksamheten. kultursekretera-Närav

anställdes deltid och depå kunde avdelasren senare resurser som
för programverksamheten diskuterade styrelsen möjlig-störrevar
heten långsiktiga för verksamheten. sådant harEttteman temaav
varit Svenskt-norskt näringslivsforum i sig har ekonomi,rymtsom
industri, regionalt samarbete och turism och under rad deen av

åren också frågan de speciella gränsproblemen mellansenare om
Sverige och harNorge. Ett varit det historiskaannat terna
perspektivet på de svensk-norska relationerna har resulterat isom

jubileumsbok dels behandlar1985 Sveriges och Norgesen som
relationer under Voksenåsens1000 år, också förhistoria ochmen
historia fram till utflöde detta1985. Ett har varitannat tema ettav
forskningsprojekt svensk-norska förbindelser under andraom
världskriget 1991 utmynnade bok. Språket hari varit ettsom en

viktigt och Voksenåsen har under följd årannat tema en av enga-
sig för svenska lärarkandidater möjlighet delta igerat att attge

särskilda kurser i norska språket.
kanMan också retrospektivt urskilja flera andra teman som

dock inte har haft varaktighet tiden. kanHäröver nämnassamma
musiktemat under några återkommandeår med seminariersom var

verksammaför i norskt och svenskt musikliv. sådantEtt annat
har varit folkbildningen i ochNorge Sverige.tema

Utöver inom dessa eller underteman hartemanarrangemangen
det naturligtvis fortsatt genomföras många iatt arrangemang som

harsig avslutadevarit företeelser Voksenåsen har be-men som
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behandladedömt ha hög relevans för verksamheten. De ovan
iblandegeninitierade verksamhet,Voksenåsenärarrangemangen

del-dock ibland ocksåsamarbetei med någon organisation,annan
finansierat.

seminariermängdVoksenåsenDärutöver förekommer på en
syftesnäraoch klartkonferenser sitt innehåll är mensom genom

konferens-rolldär Voksenåsen hari princip inte någon änannan
med engångs-värdens. dock bidragitfall har VoksenåsenI många

stödjaförbelopp till kr avser 1995från kr 33 000l 000 attupp
till290 000dessa betalade VoksenåsenUnder 1995arrangemang.

vilkagenomgångolika sådant stöd. Vid30 imottagare somaven
någonarrangemangsstöd det dock svårtsådantmottagit är att se

generelltdestödmottagaresärskild linje valeti änannat attav
syftetfaller inomvidagenomfört inomett ramararrangemang som

för verksamhet.svensk-norsk
till ochinitiativtagitunder åtskilliga årVoksenåsen har också
vispro-konserter,formgenomfört is.k. öppna arrangemang av
litterärautställningar,med uppläsningar,författarmötengram,

ochtillträdehaftcabaréer dessa har allmänhetenTill arran-m.m.
harmarknadsförts på olika Restaurangenhar sätt.gemangen

prisvärdaerbjudaibland dessaanknutit till attgenomarrangemang
måltider.

stipendiemottagningen.verksamhetendelsärskildEn ärav
Voksen-påinnebärande fri vistelseårligen,Cirka stipendier200

Svensk-norskautdelas årligenunder vecka,åsen cirka sam-aven
studier,Oslo förisvenskar behöver vistasarbetsfonden till som

tillstipendiatemaimpulserforskning eller andra skäl. De gersom
underde själva i NorgeerfarenheterVoksenåsen och de görsom

Voksenåsensförverkligandetvistelse självklart del isin är aven
syfte.

styrelsenuppmärksammatsupprepadefråga gångerEn avsom
hurvaraktig lösningfunnit någonför den skull ärutan att manman

har någraVisserligentill Voksenåsen.skall få flera ungdomar
Vok-genomförts påskolklassermellan svenska och norskamöten

den organise-med Nordensenåsen i samarbete Föreningen men
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rade ungdomsrörelsen dess formeri många har i lyst medstort sett
sin frånvaro.

3.4.3 Programverksamhetens ekonomi

Voksenåsen fick redan från början särskild statligtnämnts ettsom
stöd till programverksamheten, det kr. Beloppet1977 35 000var

Åretoch till kr. därpå,successivt uppgick 1988 232 000växte ca
1989, uppgick verksamhetsbidraget till för860.000 SEK attca
efter ytterligare kr. Verksamhets-år 1990 l 612 000ett passera
bidraget ligger dag drygt kr. Bakom den mycketi på 2 000 000
snabba höjningen låg statsmaktemas på styrel-1988-90 gensvar

begäran under Voksenåsens dåvarande ekonomiska krissens som
hotade frysa kulturella verksamheten.denatt ner

Utöver statsbidraget har Voksenåsen under de goda verksam-
hetsåren också överfört medel från det resultatet, fram tillegna
1988 hade dessa avgörande betydelse för möjligheten av genom-
föra fick betalaprogramverksamhet, i själva verket Voksenåsen

delen programverksamheten med intjänade medel.större egnaav
Från 1989 statsbidraget täckt den totalaoch framåt har i stort sett
kostnaden särkostnader, kostnaden förför programverksamhetens
personal direktör, kultursekreterare och assistent har dock täckts

Voksenåsens medel.av egna
Statsbidrag de viktigasteoch medel har varitegna resurserna
kultur-för och programverksamheten. bör dockDet nämnas att

den Norsk-svenska samarbetsfonden med början 1992 och med
föravtrappning framåt riktat bidrag stärka led-år atttre ettgav

har Voksenåsen frånningskapaciteten på Voksenåsen. Därutöver
samarbetsfondema förgång till gång erhållit mindre bidrag från

bl.a.särskilda från rad olika intressenter,samtarrangemang, en
kirke- undervisningsdepartementet. Bidragen från andranorska og

de det fallet har betydelsefulla, dockhar, i enskilda varitäven om
aldrig spelat roll förnågon avgörande finansiering av program-

harverksamheten. heller deltagaravgiftema varit sådanInte av
storlek de haft marginell roll för den totala finansie-att änannan
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täckteskostnaderprogramverksamhetensUngefär 15 %ringen. av
avgifter.ochbidragövriga1995 av

Voksenåsensti-särskildadedockbörsammanhanget nämnasI
Stipen-samarbetsfonden.Svensk-norskautbetalaspendier avsom

finan-detillgodoverksamheten attindirektdiema kommer genom
år.stipendiaterantalförVoksenåsenvidvistelsen ettsierar per

Kulturdepar-frånstatsbidragviafinansierasstipendier ettDessa
181995/96budgetåretfonden.till Förutbetalastementet som

SEKtill 000327statsbidragetuppgickmånader

svensktmedkontakterVoksenåsens3.5

organisationslivochkultur-

svensktmedkontaktomfattandehaft,harochhar,Voksenåsen en
Delsmånga.varitharKontaktytomaorganisationsliv.ochkultur-

sammansättningstyrelsensi sigstyrelseledamötemahar genom
svensktdelartill olikakontakterviktiga sam-kommit utgöra avatt

betydandeirepresentantskapetocksådels harkulturliv,ochhälls-
harVidarekontaktyta.sådankommitutsträckning utgöraatt en

begränsadekultursekretariat, genomVoksenåsens trots resurser,
ochverksamhetendagligadengällerdetbådeverksamhet, närsin

mångaodlatnätverksbyggandeochmarknadsföringgällerdetnär
ambassa-Svenskatillgodo.Voksenåsenskommitkontakter som
Voksen-förstärkaochutvecklagällerdetrollOslodens i attnär

ambassa-Samtligabetydelsefull.myckethar varitbetydelseåsens
Voksenåsen storharbeskrivs ägnatperioddenunderdörer som

svensk-norskrollförstärkt dessoch aktivtuppmärksamhet som
olikaförVoksenåsenutnyttjamedvetetmötesplats attgenom

Särskilt börrepresentation.ambassadensoch för manarrangemang
ambassaden,vidkulturrådetdåvaranderollfram denlyfta som

utvecklaförframåtochfrån 1977 atthadeHildeman,Per-Axel
verksamhet.utåtriktadeVoksenåsens

tidenhelaVoksenåsensidasvenskpåorganisationerDe som
tidigaresamarbetsfondenSvensk-norskabl.a.medsamarbetat är

Nor-Föreningensvenskaochnorskaland,varjefonder, itvå en
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den, Norsk-Svensk och Svensk-Norsk förening, paraplyorganisa-
tionema för de norska och svenska folkbildningsorganisationerna.
Även med olika kulturorganisationer och intressesammanslut-
ningar har livliga kontakter förekommit, framför allt i samband
med särskilda Här kan bl.a. Sveriges förfat-nämnasarrangemang.
tarförbund, Svenska teaterförbundet, Sveriges musikerförbund.
Även arbetslivets och näringslivets organisationer finns bland
Voksenåsens samarbetspartners.

Den bild får betraktar perioden helhet ärman om man som
dock det svårt tydliga prioriteringaratt är och fokuseringaratt ise
Voksenåsen programverksamhet, har med tämligen småman

försökt täcka åtskilliga områden, med beundransvärdaattresurser
ambitioner med små möjligheter rejäla avtryck.göraattmen
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överväganden och förslag

l4.1 örvaltningsformenF

Utredningen har enligt sina direktiv främst ställning till frå-att ta
förvaltningsfonnen, och då särskilt denprövagan om om nuva-

rande förvaltningsformen, aktiebolag, lämplig med hänsyn tillär
verksamhetens ideella grundsyfte. direktivenI uppdras utred-
ningen bedöma för- och nackdelar med bolagsformen,att isett
förhållanden till ekonomin, effektiviteten och programverksam-
heten lägga fram de förslag slutsatserna föranleder.samt att som

4.1.1 Förvaltningsforrnen och ekonomin

Voksenåsens nuvarande förvaltningsform infördes efter riksdags-
beslut vid kalenderårsskiftet 1976/77, efter utredning denen av
dåvarande Voksenåsenkommittén. Tidigare hade Svensk-norska
samarbetsfonden via särskild direktion haft för förvalt-en ansvar
ningen. Skälet till förvaltningsfonnen då ändradesatt attvar man
ville få förvaltningsform med tydligt och fast regelverk, inteetten
minst för den ekonomiska förvaltningen. Eftersom Voksenåsen var
rörelsedrivande detansågs då aktiebolagsformen denatt när-var

till hands liggande. Genom särskilda entrepenörsavtal harmast
emellertid själva hotell- och restaurangrörelsen kommit hante-att

utanför aktiebolaget.ras
skälDe talar för denna förvaltningsform allti väsentligtärsom

desamma åberopades den infördes för 20 år sedan. detnär Försom
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första medför förvaltningsformen verksamheten kan drivasatt
inom ändamålsenligt reglerat och välkänt regelverk legalaett vars
implikationer allai avseenden väl kända. det andra detFörär är
ekonomiska entydigt definierat och kraven styrelsenpåansvaret

det gäller den ekonomiska förvaltningen tydligt.när Voksenåsens
möjlighet bedriva kommersiell verksamhet, dagdetta iatt även om
sker bättre driva i aktie-entreprenör, är ägnatsnarast attgenom en
bolagsform. talarUr ekonomisk synpunkt finns det inga skäl som
för avveckling förvalt-aktiebolagsformen. någonOmen av annan
ningsform skulle förväljas i stället den nuvarande det ändåär
nödvändigt säker-inom för denna utforma regleratt ramen som
ställer denansvarsfördelning och förmotsvarande klara regler
ekonomiska förvaltningen bolagsformen implicit ger.som

det gäller effektivitet finns det enligt utred-När ekonomisk
ningen inte heller något skäl talar för Voksenåsen iatt ensom

kostnaderförvaltningsform skulle kunna drivas med lägreannan
den kan län-i nuvarande. finns kostnader särskiltDet ingaän som

ändra-kas till förvaltningsforrnen skulle upphöra denoch som om
des. bör också nuvarandeDet Voksenåsen i sinäven nämnas att
förvaltningsform bedömtsnorska myndigheter i praktiken harav
efter driftensitt ideella syfte. för delVoksenåsen är storen av
undantagen från sinmervärdesskatt, och SVAS har varje år i

älvdeklaration formål intemed hensyn tillangett att art ogman
harsig skattepliktiga eller förmögenhet, vilketför vinstanser vara

godtagits myndigheterna och det finns ingen anledning att troav
förändring eko-förvaltningsfonnen skulle ytterligareatt en av ge

nomiska fördelar.

4.1.2 Förvaltningsfonnen och

gramverksamhetenpro

Under denna också frågan för-rubrik avhandlar utredningen om
valtningsformen och effektiviteten. Effektivitet i detta samman-
hang bör enligt utsträck-utredningens tolkas vilkenmening isom

verksamhetenning de eftersträvade resultaten.uppnår
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begärdeskrivelse till regeringenstyrelseVoksenåsens i attNär
särskiltanförskulleförvaltningsforrnfrågan attprövas manom

verksam-den ideellaändamålsenlig föraktiebolagsfonnen inte är
syftehuvudsakligaaktiebolagsformenstilloch syftar då attheten

vilket intemöjligt för ärvinstdrivas med så ägarna,stor som
avseende instämmadettaUtredningen kan isyfte.Voksenåsens

aktiebolagsfor-stark betoningmed styrelsen i så motto att aven
omvärl-medkommunikationoch imarknadsföringeni annanmen

Vok-vaduppfattningfelaktig ärden skulle kunna somomge en
VoksenåsendåskulleProblemetsyfte.primära attsenåsens vara
för Voksen-försvårarmissförstånd ochskaparfår profil somen

eftersträ-resultatoch denåarbeta effektivt,ledningåsens att man
egentligaendadenbedömningutredningensenligtDetta ärvar.

nuvarande för-denbehållainvändningen kan attmotresassom
valtningsforrnen.

frihetstyrelsendockharbedömningEnligt utredningens attstor
profil,Voksenåsensformaandraoch intressenterkundergentemot

associe-väsentligt intealltden isådet gäller attnär namnet,även
därsammanhangendaaktiebolag. Detill schablonbilden ettrar av

kommunikationformellvidklargörasmåsteassociationsformen är
ellerrelationaspektenden legalaoch därmed myndigheter av en

ocksåavtal.slutande Detvidtransaktion viktig, är ut-är t.ex. av
fonnaförsökermedvetetstyrelsenredningens bedömning att

framhålls.syfteVoksenåsens primäraprofilVoksenåsens så att
dagligadenaktiebolagsformeninvändning är attEn motannan

administrerande direktörbenämnsmed formenledaren enligheti
styrelsenuppgifter, medanVissabeskrivnalagstiftningenmed i

profil.kulturellskall haledareVoksenåsensönskar att meren
generalsekreterare.benämnsledaredaglinneVoksenåsens nunye

aktiebolagslagennorskadenhär konstateraUtredningen kan att
aktiekapita-tillsättsadministrerande direktörkräverinte att omen

VoksenåsensinnebärvilketNOK,mindre 1 000 000 attlet änär
profil hänsynuppgifter ochledarensstyrelse fri forma utanär att

000 NOK,aktiekapital 100till Voksenåsensaktiebolagslagen. är
aktiekapitaletföreslårdennaoch utredningen i attrapportäven om

gränsvärde.dettautökas kommer det inte nåatt
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förvaltningsfonnerAndra4.1.3

förvalt-införa andramöjlighetenUtredningen har också prövat att
förening.ideellningsformer, stiftelse eller

1995/96:61,riksdagen igillandehar medRegeringen prop.av
stöd,statligtberoendeverksamhet ut-förformerna är avsomom

inteanslagstilldelningberoendetalat verksamhet äratt menavsom
bedri-företrädesvis skallmyndighetsforrnbör bedrivas ikan eller

nämndaprincip avvisas iideell förening. Iaktiebolag ellervas som
regel-verksamhetförstiftelserbildandetproposition somnyaav

gradhögutredningen ienligtmåsteanslag.mässigt Dettaemottar
miljoner7årligenVoksenåsen änförgiltigt emottar mersomvara

66 %utgjorde1995anslagetsvenskaanslag från deniSEK staten,
intäkter.totalaVoksenåsensav

för-stiftelsemedkanutredningenfördelDen somensesom
undan-kundeskulleför Voksenåsenvaltningsfonn att manvara

grundprofil påfelaktigskulle fåVoksenåsenrisken förröja att en
skullesyfteideellaVoksenåsensaktiebolag.ställningsin somav
kom-aktiebolagetsskymmastydligarekunna framgå attutan av

omvärlden.synligt förbliraktiebolagetden månmersiella prägel, i
insyn,krav påfylladock, förstadgar måstestiftelses statensEn att

denutformas såekonomisktoch attförvaltningsäker reg-ansvar,
aktie-täcksdagiförhållandenlerar i sett genomstort somsamma

bolagsformen.
den ieftersomförvalta någotegentligendockstiftelse skallEn

allaVoksenåsensrörelsedrivande.tänkthuvudsak inte är att vara
dockförvaltasbyggnadermedfastighetenegentliga tillgångar, av

bestå.kommerförhållandefastighetsverk, attettstatens som
skallförhållanden intedettatydligtuttalar ocksåDirektiven att

endastalltsåharVoksenåsenförstiftelseeventuellförändras. En
förvalta.verksamheten att

skälstarkafinns sådetfinnadärför intekanUtredningen att
Voksenåsenförvaltningför attstiftelsebildatalar för att avensom

proposi-dennaframförs ivaddet kan argument motett somvara
tion.
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Beträffande ideell förening finner utredningen heller inga
starka talar för det skulle bättre lösning.argument attsom vara en
Stadgama i sådan förening alltmåste i väsentligt utformas så atten
de fyller de legala krav kan ha säker för-påägaren, staten,som en
valtning och ekonomiskt för styrelsen. också oklartDet äransvar
vilka skulle bilda sådan förening. knappastDet ända-ärsom en
målsenligt eller logiskt skulle föreningsbil-att staten ensam vara
dare och det heller inte klart vilka tillsammans medär statensom
skulle föreningsbildare och hur och inflytandefrâ-vara ansvars-

skulle behandlas sådan förening. Ideella föreningar bil-igorna en
oftastdas individer eller redan organiserade intressen villav som

samverka särskilda föreningsbildamai syften och där delar infly-
tande och perspektivet skulle detdet naturligtUr attansvar. vara
de befintliga organiserade ideella norsk-svenska skulleintressena

med och bilda sådan förening. Om Voksenåsen skulle för-vara en
valtas ideell förening där denägarestatenav en vore ensam av
fasta egendomen och sannolikt också den enda liksomsom, nu,
hade det ekonomiska det dock kraf-skulle bliyttersta ansvaret en

obalanstig i förhållande till föreningsbildare. Utredningenövriga
det därför inte heller lämpligt med denna förvaltningsfonn.anser

4.1.4 Slutsats

Utredningen har efter förhållandengenomgång de talaren av som
för och aktiebolagsformen kommit fram till slutsatsenemot att
aktiebolagsfonnen förvaltningsformbör behållas för Voksen-som
åsen i fortsättningen. Utredningen dock denäven attanser nuva-
rande bolagsordningen bör modifieras något inom för deramen
möjligheter aktiebolagslagen vilket utvecklas följandeisom ger,
avsnitt.
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4.2 Utveckling den nuvarandeav

förvaltningsforrnen

4.2. Representantskapetl

fick Enligt norskSVAS det bildades representantskap.när ett
föraktiebolagslag bolagstämmankan representantskap utsesett av

verksamhet.bredare och insyn i bolagetsrepresentationatt ge en
uppgift uppfattningRepresentantskapets bilda sigär att omen

styrelsensverksamheten bolagsstämman uttala sigoch tillatt om
ansvarsfrihetförvaltning huruvida styrelsen bör beviljasoch om

ytterligarerepresentantskapeteller bolaget bank harOm är en
visserli-vidgade representantskap harbefogenheter. Voksenåsens

huvudsakligaroll, dessfyllt denna formellai någon mån mengen
uppfattning roll, har varitroll, och sannolikt dess sin attegen om

syftesnära verksamheten.diskutera idéer till den Repre-och ge
hellerkompetensprofil haroch intesentantskapets sammansättning

förvaltningen.följa den ekonomiskavarit sådan den kunnatatt
representantska-nuvarandeEnligt mening bör detutredningens

de 20Representantskapet har underinstitution.avvecklaspet som
förvaltningsfonn spelatnuvarandeår Voksenåsen haft sin ensom

medlem-dessoch mångaviktig följa verksamhetenroll för att av
programverksamhetenstillförtjänstfullt bidragithar på sättettmar

ingå ihar åtskilliga demutveckling. Samtidigt attutsettsav som
huvudsak årligakommit till de irepresentantskapet aldrig repre-

representantskapetanomali ocksåsentantskapsmötena. En är att
aktiebolagslagenden enligtegentligen spelat den roll ärinte som

bredare ochavsedd aktieägarna insyn störreettgöra,att att enge
medkan viktigtinflytande bolagets skötsel. Detta ettöver vara

tillmöjlighetaktieägarna fårspritt aktieägande där de många större
Vok-styrelseninflytande vad Irepresentation och därmed än ger.

representantskapetfall, kan intesenâsens där ensamägare,ärstaten
förstärka ochinflytande insyn.statens

haft kontaktorganuppgift representantskapet harDen somsom
framfördet börför programverksamheten emellertid viktig,är men
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allt styrelsens uppgift och organisera verksamhetenattvara ansvar
så viktiga och fungerande relationer etableras med individer,att

ochorganisationer, institutioner och opinioner i Sverige och Norge
kanaliserar viktiga impulser för Voksenåsens utveckling.som

Enligt bör sådan kon-utredningens kan ochmening en
taktverksamhet flexibelttidenorganiseras på sätt änöverett mera
det och styrelsen bör få det fullanuvarande representantskapet,

sådan uppgiftför detta lämpligtorganisera på Ensätt.ansvaret att
ligger implicit i styrelsens uppdrag.

del bolagsbild-Eftersom representantskapet fakultativär aven
ombildning bolags-ningen enkelkan det avvecklas avgenom en

bolagsstämma efter beslutordningen vid ordinarie eller extra aven
utredningensförändring bör enligt meningregeringen. Denna

genomföras möjligt.så snart som

4.2.2 storlekAktiekapitalets

fastställdes föraktiekapitalet, NOK, 20 årDet nuvarande l00 000
verk-sedan och Voksenåsenspenningvärdet närnär ett annatvar

1980-talet detsamhet Redan i slutet påmindre.avsevärt varvar
uppenbart problem under år meddet låga aktiekapitalet ettatt var

reservkapital sakna-starka resultatsvängningar och då även annat
des. sker församband ombildning bolagsordningenI med att aven

utökas föravveckla representantskapet bör därför aktiekapitaletatt
NOK.uppgå till minst 500 000 NOK 1 000 000överatt men

mindreför statsverketDetta kan ske kostnader attutan genom en
del reservkapital reservfond, dis-balansräkningen befintligtiav

till aktiekapital.investeringsfond ombildaspositionsfond och
fon-Voksenåsen har, aktiekapitalet 6 000 000 NOKutöver änmer

derade. tillfälliga resultatsväng-Bolaget bör därefter kunna klara
innebär ocksåningar med stabilitet det förflutna. Detistörre än att

och kommer få tidigare varning eko-styrelsen, närägarna, att en
nomiska problem orimligt rörelse Vok-uppstår. Det är att en av

kontrollbalansräkningsenåsens storlek skall behövainte upprätta
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falletvilket iförbrukats,likvidaförrän allai ärstort sett resurser
dag.

ägarrelationenUtveckling4.2.3 av

Över förvaltnings-nuvarandefungerat i sinden tid Voksenåsen
företrädarestyrelsenmellanrelationenfinnaform kan att somman

utveck-särskilthar varitinteochför verksamheten ägaren staten
ellerÄgaren preciserat1976,propositionenharlad. inte, utöver

någoneller uttrycktVoksenåsenförmålforrnuleringamautvecklat
statsbidragbetydandedemed anläggningenlångsiktig avsikt trots

ochverksamhetsberättelserStyrelsensårligen lämnas.som
egentligtavsaknadmed åren, iharanslagsframställningar gen-av

informationsvärdedethar inteochstereotypiserats somsvar,
underbyggdavälkunnaskulleför göraskulle behövas ägarenatt

mellanrelationenbörmeningEnligt utredningensbedömningar.
utvecklas.kunnaledningochstyrelseoch Voksenåsensägaren

Ägaren tydligarepåstyrelsen sättmed ut-bör dialogi ett geen
verksam-fortsattaoch dessVoksenåsenavsikt medför sintryck

iväsentligtallt sinahar i rötterfinnsmålfonnuleringarhet. De som
formulera-ochvärldskrigetandraefteromedelbartstämningarna

heltsamhällena sågsvenskanorska ochtid då dedes i annor-en
tillkommabör kunnadialogsådanavseenden.rad Enlunda iut en
deanvänder sigdelvisåtminstonestånd ägarenatt avgenom

Utred-myndigheterna.tillrelationbrukar iinstrument som man
3-års-medanslagsframställningfördjupadpåtänker härningen

Voksenåsensresultatrapportering.ochresultatanalysperspektiv,
tillområden denalla deinom är satthög kompetensstyrelse har en

förnödvändigoch attärförvalta, intresseägarensatt gensvar
skalldialogkonstruktivanödvändiga ochdenna för Voksenåsen så

departe-kräver ocksåutvecklad relationkunna utvecklas. En att
dendialog ägerförmöjligheten äntätareöppnarmentet somen

årligadenrespektiveanslagsframställningensamband medirum
ochordförande,företrädd sinfrämstStyrelsen,bolagsstämman. av

levande.hålla dialogenförhar attägaren gemensamtett ansvar
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medtillsammans ut-styrelseledamöter är,Utnämningen enav
kunnaförstarkaste instrument attvecklad dialog, departementets
viktigtdärförutveckling. Detverksamhetens ärochpåverka styra

Vok-medinförståddavälblirstyrelseledamöterde utsesatt som
departe-informeradeocksåbakgrundsärskildasenåsens ommen
styrelse,utveckling. EnlångsiktigaVoksenåsenspåmentets syn

före-skall intebolagsstämman,påutsedd ägarenär avsom
intressenägarensandra intressennågra ägarens,träda än men om

tolkningar.skildaförriskernaökarouttaladeellerär vaga

omvärldskontaktemaUtvecklingen4.2.4 av

representantskapetföreslagitföregående attdethar iUtredningen
angeläget prövameningutredningens attenligtavvecklas. Det är

ochinspirationochkontaktytomabreddaförformer attnya
styrelsenUtredningenprogramverksamheten. attidéer till anser

frihetenändåsig attdettaförfulla tarskall ha det ansvaret men
idéer.med vissakomma

årflera gångerellerstyrelsenbörFörslagsvis arrangeraperen
använda sigväljakandär attidékonferenserkontakt- eller avman

förKostnadernabytsgradvispaneler ut.ellerpaneler,fasta som
deinomkunnadelvisbör åtminstonedetta somresurserrymmas

representantskapet.frigörs efter

Utvecklingen4.3 av

gramverksamhetenpro

skulle skapasbl.a.härsigtänkteanladesVoksenåsen attNär man
lärare.vidareutbildningförkurserkortaremötesplats för aven

ochfolkrörelserarrangeradestudieveckorocksåtaladeMan avom
skolklassersvenskanämndesVidare attungdomsorganisationer.

Vok-tillundervisningsinförläggaskulle kunnabegränsad tidför
friluftslivtillmöjligheterdeutnyttjandemedsenåsen om-somav

upphovsmän-enligtskulle ocksåVoksenåsenerbjöd.givningarna
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försemestervistelserförlämplig plats kortarekunnanen vara en
detsärskilt,nämndesNordenäldre. Föreningen närochunga

bland Voksenåsensvillegällde organisationer gärna semansom
gäster.

Voksenåsenbörjan tänkte sigfråntydligtDet attär att man
medföreningardär enskilda ochalternativ,skulle blikunna ett

vistas ifå möjlighetskulleekonomiskabegränsade attresurser
menadeandra aktiviteter. Manellerför studier attOslotrakten

ochnorskafråndonationVoksenåseneftersom statenenvar
till lägrekunna skevistelse därbordeskuldfri, såöverlämnats en

underantagande riktigtdettaTroligenhåll.andrapris påän var
inträffatdärefterVadverksamhetsperiod.förstaVoksenåsens som

för-dyrare iblivitrelativtrestaurangtjänsterhotell- och sättär att
denocksåbetydelseoch tjänster. Av ärhållande till andra varor

måltidermöteslokaler ochpåstandardhöjningallmänna somrum,
ihoprörelsenfåtillkom. FörVoksenåsen attinträffat sedan att

inkvarte-andramednivåligger ihotellet priser,måste ta ut somnu
med iföljafrånavståttVoksenåsen haSkulle attringsalternativ.
dålig.mycketblivithaskulle beläggningenstandardhöjning,denna
såle-dendonationtillkommit äranläggningenTrots att genom en

lågprisalternativ.ifrån någotdes dag långti
förstaursprungligen iVoksenåsenslagdetBesökare somav
Vok-tillkommaknappastdagari vårakanhand tänktes rekrytera
Somsubventioneras.vistelsederasmed mindresenåsen än att

börjanfrånNorden,föreningenexempel kan nämnas, att som
Voksenåsen,önskvärd utnyttjareutpekades numeraavsom en

billigareväljakonferenserförplats sinatvingadsigsäger att som
formnågontillämparHanaholmenLysebuSåvälalternativ. avsom

vadbilligare änsyftesnäras.k.stöd för göraatt arrangemang
myndigheterochföretagsåsomkonferensanordnareutomstående

vadbetalningsförmåga änbesitterfår betala. Dessa störreen
ideella föreningaroch gör.privatpersoner

Vok-besök påungdomarsprioriteramåletursprungligaDet att
kanupprätthållas. Detalltjämtmöjligtdetbör så långtsenåsen är

pågällerdetuppnås, attkostnadsram lättast närrimliginom en
kultur ochsvenskmedkontaktungdom inorskVoksenåsen föra
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l hög-ellergymnasieklassersamhällsliv i övrigt. För grupper av
Östlandet detbördelarandraOslo ochskolestuderande frånl av

tillfälledärhalvdagskonferenser,anordna attmöjligt att gesvara
kulturpersonligheter. Kostna-andraellersvenska författaremöta

tillkunna begränsasskulleför sådantderna ett arrangemang
skalleller deför denoch traktamentearvode, resekostnader som

ungdo-försmörgåslunchenkelföreläsaremedverka samt ensom
och fråntillför bussresabidrag lämnasEventuellt kanmama.

Voksenåsen.
ämnesområdenolikabör inomhalvdagskonferenserLiknande

politiker, ämbetsmän,svenskamedjournalisterordnas förkunna
kulturområdenolikaföreträdare förochsamhällsdebattörer som

verksamma inommed mångaräkna ärinledare. måsteMan att som
informationförhalv dagmedia ofta kaninte änavsätta ommer en

börkonferenssådanområden.olika Enförhållanden påsvenska
arvoden,eventuellakostnader. Utövertill lågagenomföraskunna

från Sverigemedverkandeförtraktamentskostnaderochrese-
demåltid förformtill någonbegränsastorde utgifterna kunna av

norska deltagarna.
rimlighur inomexempel givits påföregående harI det enman

informationkvalificeradkanpubliknorskkostnadsram till geen
områden.olikautvecklingstendensersvenskaaktuellaom

Ändamålet Anlägg-tvåfaldigt.emellertidVoksenåsenmed är
och dådetharstyckesvenskar Norge,ningen skall sagts,visa ett

utsiktochomgivningar övervackrabara tänkt påhar inteman
möjlig-besökaresvenskaOslo fjorden. Ambitionenmed är att ge

församhällsliv. Attochnorsk kulturmedhet bekanta sigatt
halvdagskonfe-ellerendags-formdetta isvenskar genomföra av

norsk-svenskabor grän-möjligt för demendast näraär somrenser
förutgifterhögakostnadernablirövrigaFör resa,genomsen.

nödvändigtdet övervägainkvartering måltider. Detta attoch gör
förförfogandetillmedel stårdeanvända delatt pro-somen av

uppehållskost-ellertillbidraglämnagramverksamhet till att rese-
nader.

ellermed längdregikonferenser iAntalet stora enen avegen
förberedel-fyra.eller Förtillbegränsasoch halv dag bör treen en



Överväganden42 förslagoch 1997:59SOU

searbete för denna kan det nödvändigttyp attav arrangemang vara
tillfälligt projektanställa lämplig Vid dessa konferenseren person.
tillkommer särskild utgift för utarbeta trycktatt rapport.en en

Konferenser där deltagarna huvudsakligen utgörs personerav
förorganisationer, myndigheter eller företag börrepresenterarsom

erforderligt deltagarantal skall kunna hållas underuppnåsatt pe-
deltagarnarioden måndag till fredag. Vid konferenser där de flesta

delta-med medel bekostarprivatpersoner sittutgörs av som egna
hotelletveckoslut.gande kan det lämpligt utnyttja Då kanattvara

och dessutom behöver kon-och erbjuda lägre priser,restaurangen
de kost-ferensdeltagama från anställningar medinte ledigt sinata

det synnerligennader detta medför. förtjänarDet nämnas attsom
tänktlyckade från börjanHamsunsymposiet hösten 1996 attvar

mycketdeltagande blevhållas vardag. anmälningarnaNären om
få, veckohelg och kunde dåflyttades tillarrangemanget genom-en
föras med tillfredsställande deltagarantal.ett

förbetydelsenaturligtvisKonferensavgifternas storlek har stor
liggerVoksenåsenkonferensdem delta iöverväger att somsom en

avgiftenbörEnligt utredningeninom det s.k. syftesnära området.
erhål-hotellet ochnormalt de belopp restaurangenmotsvara som

Övriga kostnaderler för den tid anläggningen.vistas pågästen
liksomarvoden och resekostnadersåsom projektering, föreläsares
medelbestridas med deoch börannonsering tryckning rapportav

hotelletsstatsbidrag och andelVoksenåsen får ii formsom av
ha deltagit. Devinst. konferensen 50I Hamsun personeruppges

cirka 336deltagaravgifter, dvs.erlade sammanlagt kronor i16.800
kr tillerlades 800och husrum 70kronor derasFör matperson.per

finner dennaUtredningenhotellet, vilket blir kr1 416 person.per
gränskonferensskillnad Vid års s.k.anmärkningsvärt 1996stor.

betalade kronordeltog sammanlagt 42 200cirka 60 personer, som
Tillkronori deltagaravgifter, vilket 703motsvarar person.perca

kronor, alltsådeltagarehotellet betalades för detta antal 62 100
för denavgiftenkronor kursinbjudan1 035 Enligt varper person.

med lunchdagen till ochdeltog i konferensen från lunchsom ena
Norsk-svenska han-andra dagen kronor. medlemmar i2 900 För

under-delskammaren kronor lägre. totalaavgiften 400 Detvar
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mycket förvilketkronor,blev 500konferensen 162 ärskottet på
antalförmodasfårdär det dessutomkonferens, att ett stortendaen

arbetsgivare.respektivebetaldakostnaderfickdeltagare sina av
understrykatillinskränka sigdelförvill attUtredningen egen

avgifts-administrationenoch överstyrelsenbetydelsen att serav
kostnads-goduppnåmöjligheternapolitiken liksom att en

utredningenframhållas ärgångböruppföljning. attDet än en
ansökan kanefterkursdeltagareantalbegränsattillpositiv att ett

nedsatt.heltellerkursavgiften delvisfå
halvdagskonferenserantalkonferenser,eller fyra ettTre större
specialgmpperinbjudna samteller andraungdomstuderandeför

lit-musikaliskt ellermedkulturinslagmånadcirka gång ettperen
och assistentengeneralsekreterarenvadinnehåll tordeterärt vara

huvud-ha detprojektanställd kannågonfallmed stöd i vissa av
emellertidkanverksamhetensyftesnäraför.sakliga Denansvaret

försökutsträckningökadbör iDärförtill detta.begränsasinte
tillförläggaföreningarsvenskastimulera attgöras arrangemangatt

berörtstidigarekostnadsskäldekanVoksenåsen. Detta somav
projektanslagmedsidaVoksenåsensfrånnödvändiggöra att man

där.till vistelsenellerVoksenåsentillbidrar till deltagarnas resa
med-förtillstudietur Norgeordnar attsvensk föreningOm enen

förhållanden pånorskakunskaperökadeskall fålemmama om
fallde flestakanskemånga,område kan detta inågot rentav vara

sådana aktiviteterförligger inomverksamhet somramensomen
naturligtvisAllra bäststödja.ville ärden ursprungliga donationen

förtillVoksenåsen mötenanvändakan gemensammaom man
verksamhetsfált. Dettamednorska svenska föreningaroch samma

ochexistensVoksenåsenstillkännerförutsätter föreningarnaatt
harinteFöreningarverksamhet dit.möjligheterna förläggaatt som

allmänhettillhör iintresseområdespecielltmycket lokalt och enett
informationrikta sinVoksenåsenbörTill dessariksorganisation.

vidarebefordrarriksorganisationerdessahemställanmed attom
medlemsorganisationer.anslutnatillinformationen sina

anställdfanns ingenverksamhetbörjade sinVoksenåsenNär
Deltagarekonferenser.ochkurserkundepersonal arrangerasom

utnyttjafick för sinasjälva.kom sig De an-arrangemangegnaav
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läggningen, de ansåg med hänsyn till belägenhet och inred-som
ning ha trivselvärden. Voksenåsens bestod såledesinsats istora att

Ännutillhandahålla efter den tidens krav ändamålsenlig miljö.en
vid lO-årsjubileet kunde konstatera, dittillsgästernaattman av
70 % varit svenskar, och huvudsak andra20 % inorrmän resten
nordbor. i

Enligt utredningens uppfattning kan livligare syftes-ännuen
verksamhet Voksenåsens personal för-uppnåsintenära attgenom

söker anställdafram fler konferenser. på"egna" Deännupressa
Voksenåsen projekt kontakt medbehöver tid för initiera iatt nya

skolor och andra tänkbaraorganisationer, myndigheter, arrangörer.
Även syftesnära medanordnade dem kanarrangemang av vara

och undertillkomden betydelse lade ordet Voksenåseni närman
med-anläggningens Härtill förekomstenförsta tid. kommer att av

egenvärde. ambitiöst Voksenäenshar Hurarrangörer ett pro-
vid valallsidighetgramkommitté anställda eftersträvaroch än av

begränsningför föreligger självklartolikaämnen enarrangemang,
spridafråga intresseinriktning.i kontaktnät och Genom attom
kurs-för vid kretskännedom Voksenåsen står öppetatt avenom

programutbudet väsentligt breddas.kanarrangörer
bl.a. ifordrar arbetsinsatsengenomföra konferensAtt storaen

form utarbetandeplanläggning, engagsmang avprogram,avav
falleller ivissamedverkande. Delar dettaföreläsare och andra av

med-överlåta tilfall kunnaallt skulle Voksenåsen i många en
medverkaönskas,kan, såpersonalVoksenåsensarrangör. om

svensk-eller aktuellaanläggningenorienteraatt omomgenom
kandeltagarrekryeringproblem o.d.norska relationer och Just

naturligharVoksenåsen, inteibland problem förett ensomvara
samverka medfördel medmedlemskrets gå till. En attatt ut en

medlems-deltagarerekrytera sittmedarrangör denna kanär att ur
stiftama vilja prio-grundades, sade sigunderlag. VoksenåsenNär

förfönehållgjordes ingaungdomritera Därutövergäster.som
organisatio-slagolikakategorier. betyder mångavissa Det att av

det idrotts-spelar rollbör välkomna. ingenDet omner vara
litteräraeller fackliga organisationer,föreningar, politiska sam-

manslutningar eller sångkörer.
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förslagSammanfattande5

förhållandendeefter genomgångUtredningen har somaven
fram till slutsat-kommitaktiebolagsforrnentalar för och emot

förvaltningsformbehållasaktiebolagsfonnen böratt somsen
dockUtredningenfortsättningen.för Voksenåsen iäven anser

modifieras något inombörbolagsordningenden nuvarandeatt
aktiebolagslagenmöjligheterför de ger.somramen

representantska-nuvarandebör detEnligt meningutredningens
uppgiftavvecklas institution. Den representant-pet somsom

programverksamhetenför ärskapet kontaktorganhar haft som
allt styrelsensframföremellertid det börviktig, upp-varamen

ochviktigaverksamheten sågift och organisera attattansvar
organisationer,individer,medfungerande etablerasrelationer

kanali-ochochSverige Norgeinstitutioner och opinioner i som
Enligtutveckling.Voksenåsensviktiga impulser förserar

kontaktverksamhetsådanUtredningens kan och börmening en
detflexibelttidenorganiseras sätt änpå överett nuva-mera

fullafå detoch styrelsen börrande representantskapet, ansvaret
Eftersomlämpligtför pådetta representant-organisera sätt.att

detkanbolagsbildningendelfakultativskapet är av-aven
vidbolagsordningenenkel ombildningvecklas enavengenom

regeringen.efter beslutbolagsstämmaellerordinarie extra av
genomförasmeningenligt utredningensförändring börDenna

möjligt.så snart som

förbolagsordningen skerombildningmedsambandI att aven
utökas föraktiekapitaletbörrepresentantskapetavveckla attatt
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NOK.till 000 000uppgå minst 500 000 NOK 1övermen
kostnader för statsverketkan skeDetta attutan engenom

befintligt reservkapital reserv-mindre del balansräkningeniav
investeringsfond ombildas tillfond, ochdispositionsfond

aktiekapital.

mellanbör relationenEnligt utredningens mening ägaren,0
kunnastyrelse och ledningVoksenåsenssvenska ochstaten

Ägaren tydligarestyrelsendialog medutvecklas. bör i etten
fortsattaoch dessmed Voksenåsenuttryck för avsiktsinsätt ge

ståndtillkommadialog bör kunnaverksamhet. sådanEn ge-
de instrumentanvänder sigdelvisåtminstoneägarenatt avnom

Utredningentill myndigheterna. tän-brukar relationisom man
3-årsperspektiv,medanslagsframställningker här fördjupadpå

resultatrapportering.resultatanalys och

angelägetmening prövaenligt utredningensDet attär nya0
idéerochinspirationoch fåkontaktytomaformer för breddaatt
ellerstyrelsenbörFörslagsvisprogramverksamheten.till en

däridékonferenserkontakt- ellerflera årgånger arrangeraper
panelerpaneler, ellerfastaanvända sigkan välja att avman

bytsgradvissom ut.

utvecklingUtredningen genomför ett pro-avresonemang om
ursprungligadetbl.a.understryksgramverksamheten. Här att

så långtbörVoksenåsenbesök påmålet ungdomarsprioriteraatt
utredningenunderstrykerVidarealltjämt uppehållas.det möjligtär

avgifts-administrationenstyrelsen ochbetydelsen överatt serav
genomföraökad utsträckningipolitiken prövar attsamt att man

andra.medi samarbetearrangemang



471997:59SOU

Bilaga l

1995-11-17Görel Bohlin
Engelbrektsgatan 18, l tr

STOCKHOLM114 32
tel 08-24 59 89

LyrevikThomasStatssekreterare
Kulturdepartementet

STOCKHOLM33103

nationalgåva SverigetillVoksenåsen Norges-

påsamtal med DigAnnelingsKjellochMed åberopande mittav
förstyrelsenuppdragpåfår jagnovemberdendepartementet 14 av

anhållaSVAS översynA/Voksenåsen S attsvenskhemmet enom
VoksenåsenvidverksamhetenOrganisationsformvilkengörs av

denstyrelsenskälflerabedrivas. attlämpligen bör Av nuva-anser
förändamålsenligtaktiebolag intemed ärrande konstruktionen ett

national-förhuvudsyftet Norgesverksamhet,den ideella ärsom
normalt syftaskallaktiebolagsformVerksamhet itillgåva Sverige.

kom-för denformlämpligdärmedochtill vinstmaximering är en
särskiltenligtkonferensverksamhetenmersiella hotell- och som

privatägdadetVoksenåsenpåentreprenad bedrivsavtal på av
Hotel A/S.Voksenåsen

SVASharaktiebolagslagen ettden norskaenlighet medI re-
suppleanteroch åttamedlemmarpresentantskap med tio en-som

styrel-förbeviljasböransvarsfrihetuttala siglagen skallligt om
emellertidrepresentantskapet utnämntfungerande ärDetsen. nu

kul-tilloch inspireraför initieranämligenefter andra kriterier, att
såle-ochVoksenåsenvidverksamheteroch andra syftesnäratur-

verksamheten.ekonomiskagranska deninte fördes att
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Aktiebolagslagen föreskriver också administrerande direktören
VD med vissa särskilda uppgifter, Det styrelsens uppfattningär

ledaren för verksamheten vid Svenskhemmet bör ha kultu-att mer
rell profil.

Styrelsen finner det angeläget också omfattaröversynenatt
formerna för anslagsbevillning och då särskild fråga relatio-i om

och hyresförhållande till fastightsförvaltaren Statens Fastig-ner -
hetsverk. styrelsens uppfattningDet det finns lämpligareär att
fonn för den ideella verksamheten vid stiftelse.Voksenåsen, t.ex.
Styrelsen skulle ändring kommer till vid års-ståndgärna attse en

Översynenskiftet 1996/97. bör möjligtdärför sågöras snart som
för möjliggöra anmälan budgetpropositionen för budgetåretiatt en
1997.

Utan föregripa departementets ställningstagande vill styrel-att
ambassadörexempel tänkbara utredare nämnasen som

Lennart Bodström och revisionsdirektör Båda VälGöran Steen. är
insatta i verksamheten vid Voksenåsen.

Styrelse och ambassa-administration vid liksom ocksåSVAS
den i Oslo kommer stå till förfogande för bistånd till över-att
synsarbetet.

Som framgick Kjellvårt samtal stöder ambassadörav
Anneling, fram-ordförande representantskapet, dennaiärsom
ställan från styrelsen.

Görel Bohlin
Styrelseordförande
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741WELIN

Kommittédirektiv

VoksenåsensSvenskhemmet Dir,

1996:50förvaltningsforrn

juni 1996.denregeringssammanträde 13Beslut vid

uppdragetSammanfattning av

förvaltnings-nuvarandedenutvärderaskallsärskild utredareEn
Voksenåsen.Svenskhemmetförformen

VoksenåsenSvenskhemmet

från NorgenationalgåvaOsloiVoksenåsenSvenskhemmet är en
undertill Norgehjälpensvenskaför dentacktill Sverige ettsom

1960hösteninvigdes stats-Anläggningenandra världskriget. av
Erlander.och TageGerhardsenministrama Einar

verksamhetVoksenåsens1960beslut årEnligt riksdagens om
rskr.l960:SU78,bet.1960:88,prop.förvaltningsfonneroch

svensk-norsk för-främjatill syfteverksamhetenhar1960:205 att
norskaochsvenska gästerenskildasåvälståelse emotatt tagenom

konferenser.ochanordna kurser, mötensom
samarbetsfondenSvensk-norskasvaradeUnder 1960-76åren

riks-enligtVerksamheten,förvaltning.för svenskhemmets som
frammed vinstgicksjälvbärande,bli1960 avsågsdagsbeslutet år

1970-talet.till början av
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Mot bakgrund verksamhetens försämrade ekonomiska ut-av
veckling tillsattes hösten utredning för for-1975 överatten se

för Voksenåsens förvaltning. Våren fattade riksdagen1976merna
beslut svenska helägtöverlåta driften på norsktatt ett statenom av
aktiebolag rskr.prop. 1976/77.25, bet. 1976/77:KrU27,
l976/77:72. Syftet med den förvaltningsfonnen fåattvarnya

sådantverksamheten ekonomiskt självbärande och på siktatt ettge
kunde främjasöverskott den ideella inriktningen inomävenatt

bolagets ekonomiska ramar.
bildades den januari 1977.Svenskhemmet Voksenåsen A/S 1

avseenden.driftBolaget i tvåför svenskhemmets utomansvarar
fastighetsverk, debiterarByggnaderna förvaltas Statens somav

fas-för den statligabolaget enligt reglerårlig lokalhyra gängseen
drivsrestaurangverksamhetentighetsförvaltningen. Hotell- och av

mellanA/S. Enligt avtal deHotellprivatägt bolag, Voksenåsenett
tillfallahotellrörelsenbåda ibolagen skall del vinstenvissen av
HotellResultatet Voksenåsensvenskhemmets verksamhet. iövriga

överföringar.årligaA/S har hittills medgivit sådana
delsstatsbudgeten iBidrag till Voksenåsen lämnas även över

vistelsestipendier,form årligt driftstöd, dels formiett somav av
fördelas samarbetsfonden.Svensk-norskaav

den november 1995skrivelse Kulturdepartementet lltillI en
A/S hemställtVoksenåsenhar styrelsen för Svenskhemmet om en

skälfleraförvaltningsforrner.svenskhemmets Avöversynny av
aktie-konstruktionen medstyrelsen den nuvarande ettattanser

huvudsyftetverksamhetbolag för den ideellainte ärsompassar
för dendäremot lämpligmed nationalgåvan. Aktiebolagsforrnen är

svenskhem-konferensdelenkommersiellt bedrivna hotell- och av
särskiltentreprenadverksamhet. del drivs påDenna ettmets av

bolag.

Utgångspunkter för uppdraget

vid Svenskhemmet VoksenåsenDet angeläget verksamhetenär att
ideellaverksamhetensbedrivs den form bäst tillgodoseri som

kulturella kontakternagrundinriktning, utveckla de inämligen att
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årende 20Underoch Sverige.vid mellanmening Norge senaste
dagsaktiebolag. Detdrivits är att ut-Voksenåsenhar ett nusom

erfarenheter. Endra slutsatserochbolagsforrnenvärdera vunnaav
uppgift.dennaanförtrossärskild utredare bör

ställ-regeringensbeaktandemedskallUtvärderingen av-
verksamhetförformerl995/96:6lpropositionningstaganden i om

följandepåfrämststöd,statligtberoendeär svargem.m.avsom -
frågor:

verk-Är tillmed hänsynförvaltningsformbraaktiebolaget en
grundsyfteideellasamhetens

ändamålsenligaförvaltningsformerandra ärdetFinns mersom
utgångspunktfrån denna

behållaändålämpligtdetfallet,så bedöms attOm ärvara
skälandraekonomiska ellerbolagsformen praktiska,av

vid gåvansriksdagendetskall beaktasVid utvärderingen att av
gällerbärkraft alltjämtekonomiskmåletuppställdamottagande om

utvärderingenförslagframöver. Deoch bör gälla även even-som
till ökadledasåledes intefårituellt kan komma utmynnaatt

statsbudgeten.svenskabelastning på den
iVoksenåsenfastigheten ävenutgångspunktEn är attannan

förvaltas Statensochegendomstatligskallfortsättningen avvara
fastighetsverk.

ochanläggningennationalgåvaVoksenåsens karaktär görav
svensk-norsktillbedrivsverksamhet därden gemensamensom

harverksamhetsformernapåsynpunkterNorskaangelägenhet.
därför betydelse.stor

Uppdraget

underutvecklingverksamhetensredovisaskallUtredaren nuva-
ekonomisåvälskallRedovisningenförvaltningsform.rande avse

fåsärskilt intresseprograminnehåll. Av attoch förvaltning som
ochkultur-svenskamed detkontakterVoksenåsensbelyst hurär

åren.utvecklatsorganisationslivet har genom
bedömautredarenskallfaktaredovisningenbakgrundMot av

eko-förhållande tillibolagsforrnen,medoch nackdelarför- sett
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nomin, effektiviteten och programverksamheten. skallUtredaren
därefter lägga fram de förslag slutsatserna föranleder.som

Arbetets bedrivande

SvenskhemmetUtredaren bedriva arbetet kontakt medskall i nära
Svensk-norskaVoksenåsen Hotell A/S,A/S, Voksenåsen sam-

fastig-ocharbetsfonden, svenska ambassaden i Statensden Norge
berörda intres-samråda med andrahetsverk. Utredaren skall även
båda ländernasför deföreträdarei och SverigeNorgesenter samt

kultur- och samhällsliv.
direktivUtredaren skall beakta regeringens prövaattom

offentliga dir. 1994:23.åtaganden
före utgångenskall avslutatUtredningsarbetet novem-avvara

ber 1996.

Kulturdepartementet
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årtalhistoria iVoksenåsens

norskförslagochi NorgeDiskussioner en1945-1950 om
Sverigetillnationalgåva

konstituerasInsamlingskommitté1950

medceremonividöverlämnasTomten1955 en
Erlanderoch när-Gerhardsenstatsministrarna

varande

omVoksenåsen avgörsArkitektpristävling1956

ochNorgesiinvigs närvaroVoksenåsen1960 av
Verksam-kungarna.bådadestatschefer,Sveriges

inledsheten

Utbildnings-tillsättsVoksenåsenkommittén1975 av
departementet

förvalt-temporärtVoksenåsenkommittén övertar1976
verksamhetenFrånVoksenåsen. attningen av

entre-regitidigare idrivits ennuengagerasegen
restaurangdriftenochhotell-förSARA,prenör,

ochinförsaktiebolag,förvaltningsfonn,1977 Ny
konstituerasA/ SVoksenåsenSvenskhemmet

förutredningtillsätterKulturdepartementet en1996
förvaltningsformVoksenåsensöversyn av
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